Beste tennissers en ouders,
Het jeugdcomité van Hof Ter Burst organiseert op 12, 13 en 14 oktober 2018 een weekend te Loon op Zand voor al zijn
jeugdleden.
We verzamelen vrijdagavond (12/10) vanaf 18u.30 op HTB en zullen om 19u. stipt vertrekken.
Mensen die niet tijdig op HTB kunnen zijn, kunnen met eigen vervoer rijden of afspreken met vrienden/ouders om
samen te rijden. De organisatie dient hier wel vanop de hoogte te zijn.
Er zal vervoer voor de hele groep worden voorzien (ook ter plaatse).
Rond 21u. zullen we arriveren aan ons verblijf “De Klokkenweide” in Loon op Zand.
Zaterdag begeven we ons in het attractiepark “Efteling” te Kaatsheuvel. Zowel voor de jongsten als voor de oudsten zijn er
meer dan voldoende attracties. De avondactiviteiten blijven zoals elk jaar een verrassing.
Het weekend en alle activiteiten zullen verlopen onder begeleiding van de mensen van het jeugdcomité.
We keren terug op zondag (14/10) rond 10u en zullen rond de middag op HTB aankomen.
Afwezigen hebben ongelijk, dus schrijf nu snel in bij Guy (plaatsen zijn beperkt) via e-mail (Guy.Van.Mulders@telenet.be) of via
telefoon (0475/95.81.89). De inschrijving wordt wel pas definitief na overschrijving op het rekeningnummer van het jeugdcomité
BE35 7470 1093 2937 of bij cash betaling aan Guy.
De betaling dient in orde te zijn vóór 1 september 2018 !!!
Prijs voor het weekend is dit jaar iets hoger wegens oa. de prijs van het verblijf en de Efteling en bedraagt 60 euro,
Dit is en blijft zeer goedkoop als je bedenkt dat in deze prijs oa. het verblijf in Loon op Zand incl. Efteling, avondsnack bij
aankomst, 2 maal ontbijt, (zaterdag –en zondagmorgen), lunch zaterdagmiddag in de Efteling, warme maaltijd op
zaterdagavond en vervoer zijn inbegrepen. Dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.
Voor meer inlichtingen, bel of stuur een mail.
Wat mag je niet vergeten:
Kussensloop, matrasovertrek en laken of slaapzak of donsdeken/overtrek
Waterdichte en warme kledij en sport –of stevig schoeisel
Toilet en douchegerief /(bad) handdoeken
Slippers
Zakgeld (max. €20 pp is voldoende)
Zaklamp
Rugzak(je) of tas
Ter info: bedden, matrassen en kussens zijn voorzien ter plaatse.
Begeleiders: Philippe, Celine, Pauwel, Ludwig, Jurgen, Sannie, Guy ...
Sportieve groeten en hopelijk tot binnenkort,
Het HTB jeugdcomité.

