
 

Hey Sloebers en Ribbels!!! 
Wij gaan zondag 15 mei met z’n allen naar Plopsa 

Indoor Hasselt!  
 

Laat het onderstaande strookje zo snel mogelijk 

invullen door jullie ouders & bezorg het zo snel 

mogelijk (voor 24 april) terug aan je leiding. 
 

Deze dag vol plezier heeft een prijskaartje van 5 

euro/persoon. Het invulstrookje en het geld steek je 

cash (gepast) in een enveloppe met je eigen naam 

en de naam van je afdeling erop en geeft dit dan 

aan je leiding. 

Mocht je toch niet meer op de Chiro geraken, mag 

je altijd de enveloppe bij Lieze (Haag 22) of bij Merel 

(Stokt 33) in de brievenbus komen steken. 
 

We spreken af om 8:45 op de Chiro. We zullen hierna vertrekken naar onze bestemming. Dit doen 

we dan aan de hand van carpoolen. De leiding zal zelf rijden maar helaas hebben wij niet 

genoeg auto’s, daarom vragen we aan de ouders ons hierbij zouden willen helpen door mee te 

rijden naar Plopsaland. (Dit kan u in het strookje invullen of per mail sturen, alvast bedankt!).  

 

Helaas heeft deze leuke dag dan ook een einde. De ouders die rijden worden om 16:15 aan 

Plopsa Indoor Hasselt terug verwacht. 

 

Wat moet je allemaal meenemen? Zorg zeker dat je voldoende eten (zoals een lunchpakket voor 

’s middags) en drinken meeneemt voor een hele dag, want wij zijn lang op pad! Doe ook zeker je 

uniform en stevige schoenen aan!! 
 

Wij hebben er al enorm veel zin in, tot dan! 
Groetjes, jullie leiding. 

 

 

P.S. als je nog vragen hebt contacteer Merel Van Baelen   : merelvanbaelen@hotmail.com 
                                                                                                    of 0490 43 87 97 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NAAM : …………………………………………………………………………………………………  

AFDELING:……………………………………………  Gaat mee naar Plopsa Indoor op 15 mei. 

 

Voor de ouders, vervoer: 

o Heenrit AANTAL PERSONEN:…................................... 

o Terugrit ,  AANTAL PERSONEN:…........................ 

Dit briefje bezorgen aan je leiding voor 24 april. 
 

 


