Familiedag 2018 Bobbejaanland

Familiedag 2018 Bobbejaanland
Zaterdag 6 oktober 2018, Lichtaart

Beste ‘Harte-vrienden’

Als hartpatiënt is het zeer belangrijk om zeer aangename en leuke dingen te doen met de familie.
Daarom staat onze familiedag volledig in teken van fijne, plezante, ontspanning en dit in het beste
familiepark van Vlaanderen … Bobbejaanland.
Samen met hen hebben we een volledige dag samengesteld waar we samen met heel onze
vriendenkring van families een gezellige familiedag kunnen houden compleet in teken van onze
HarteHelden.
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
We kunnen dan ook heel graag een heel mooi programma voorstellen :
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Programma van onze ‘familiedag’ :
09h30-10h00
Onthaal + afgeven inkomtickets Ontvangstplein
10h00-11h00
Onthaal met koffie en ontbijt
11h00-12h30
Vrij in het park
12h30-13h30
Individuele lunch , er wordt voor iedereen een lunchpakket voorzien
13h30- 18h00µ
Vrij in het park
18h00-20h00
Avondgebeuren : BBQ met niet-alcoholische dranken inbegrepen
20h00
Einde van een plezante dag

Desperado City*

Desperado City*

*locatie kan gewijzigd worden

Inlichtingen en inschrijvingen:
  
Inlichtingen:
Prijzen:
Inschrijven:

willem.geysen@hartekinderen.be of liesbeth.wynen@hartekinderen.be
  
Leden:
€ 15 volwassene - € 15 kind (kinderen < 3 jaar gratis)
Niet-leden:
€ 30 volwassene - € 30 kind  
Gelieve in te schrijven via Peeple ledenportaal
De overschrijving is de bevestiging van inschrijven.
  
Rekeningnr:
BE19 2900 3273 6612 van Hartekinderen vzw   
Mededeling:
Familiedag Bobbejaanland- [aantal Kinderen 3-18] - [aantal
Volwassenen]  
Voorbeeld:
Familiedag Bobbejaanland – 2k – 2vw  
Inschrijven graag voor 15 september 2018 om de planning voor Bobbejaanland
haalbaar te maken

Hopelijk  tot  dan!  
  
Het  Hartekinderen-‐team  
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