
  
 
 
 
 
Beste ouders en leden 
 
De laatste activiteit van het werkjaar vond 
ondertussen al een tijdje geleden plaats. Gelukkig 
gaan we ook dit jaar met de KSA op 9 juli op vakantie-
activiteit! Op de planning, na enkele jaren 
weggeweest, een heerlijk dagje sensatie en spanning 
in Bellewaerde! YES!!! We testen er de 
spectaculairste attracties uit, doen een bezoekje aan 
de dieren, eten een picknick, worden spetternat op de 
splash, kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor 
een fantastische dag om al je KSA-vrienden en 
vriendinnen terug te zien!  Alle leden, van de 
kabouters tot de +16, mogen mee op deze gezellige 
daguitstap. De jongsten worden doorheen de hele dag vergezeld door de leiding.  
 
De leden worden vol goesting verwacht op zaterdag 9 juli om 9u30 aan de hoofdingang van 
Bellewaerde (Meenseweg 497, 8902 Ieper). We vragen om zelf vervoer te voorzien naar daar, kijk 
zeker eens of je niet kan carpoolen met andere ouders! Na 20 juni sturen we met plezier door wie 
allemaal meegaat, zodat jullie eventueel met andere ouders kunnen afspreken. Om uw kind 
gemakkelijk af te zetten rijd je best richting parking Leeuw en sla je vervolgens rechtsaf richting de 
Kiss & Ride-zone. Daar kan je 15 minuten gratis parkeren en zal er leiding staan die met de leden 
naar de hoofdingang wandelt. ’s Avonds om 18u15 kunnen de leden opnieuw opgehaald worden 
op dezelfde plaats. 
 
We vragen om zeker in uniform te komen, dit bevordert het groepsgevoel én de herkenbaarheid. 
Aan de leden van jong wordt dus zeker gevraagd een sjaaltje aan te doen!  
 
Wat nemen jullie mee op deze dag vol plezier en vertier? 

- Picknick (met voldoende drinken !) en tussendoortje 
- Uniform VERPLICHT 
- Een petje/hoedje, zonnecrème, regenjas voor ‘De Grote Splash’ 
- Zakcentje mag 
- Jullie grootste goesting en beste humeur (verplicht!) 

 
De kostprijs voor deze dag vol zon, spektakel en adrenaline bedraagt 27 euro (dit is de prijs voor 
een ticket aan groepstarief). Dit over te schrijven tegen ten laatste 20 juni op het 

rekeningnummer KSA PIUS X EVENEMENTEN BE04 7380 3273 8431 met vermelding:  
BELLEWAERDE + NAAM KIND(eren). Overschrijven = inschrijven, en dat kan je vanaf nu doen!   
Indien je zelf over een abonnement voor Bellewaerde beschikt, kan je dit mailen naar 
info@ksapiusx.be! 
 
Groetjes van de leiding en tot dan!!! 
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