Ondernemersnummer: 415171876

Zolder 15 mei 2022

Beste ouders en zwemclubleden,
Traditiegetrouw organiseren we elke 5 jaar een familiedag om een leuke sfeer te creëren
binnen onze club. Corona heeft dit wat uitgesteld maar dit jaar is er weer een familiedag!
Deze zal doorgaan op zaterdag 27 augustus 2022 in Vossemeren.

Het programma ziet er als volgt uit:
8u30
10u00
10u30
13u00
14u00
16u30
17u30
20u00

verzamelen aan de bus
verwelkoming met koffie + koek
activiteit naar keuze in Vossemeren (*)
picknick in het park
waterpret in het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo
vertrek bus
BBQ bij aankomst (drank zelf te betalen, keuze vlees, vegetarisch of halal)
einde van de dag

(*) Uit onderstaande activiteiten kan je een keuze maken, deze zijn allen onder begeleiding.
Al deze activiteiten vinden buiten plaats behalve Wannabe piraat.

1) Wannabe piraat in Discovery Bay (geboortejaar 2017 - 2014):
De allerkleinsten kunnen zoals een piraat op avontuurlijke wijze een schat gaan
zoeken, vol wendingen en valkuilen. Deze activiteit is zonder ouders.
2) Laserbattle + minigolf (vanaf geboortejaar 2014):
Verover de vlag van de tegenstander maar pas op dat je niet geraakt wordt door de
laserstralen van anderen! Aansluitend kan je je kunsten laten zien tijdens het
minigolven.
3) Aquapark (vanaf geboortejaar 2012):
Een water speelparadijs waar je kan glijden, springen, klauteren op opblaasattracties.
Waterpret gegarandeerd én lekker in de open lucht. Er is toezicht en iedereen is
verplicht om een zwemvest aan te doen.
4) Kajak (vanaf geboortejaar 2010):
Een mooie tocht op het water is de beste manier om de schoonheid van de natuur op
een andere manier te ontdekken. Iedereen is verplicht om een zwemvest aan te
doen. Niet-leden moeten in bezit zijn van een zwembrevet.

5) Korte wandeling (alle leeftijden):
Een wandeling van 5km in het park om de gezellige sfeer op de snuiven… deze
wandeling is buggyvriendelijk.
6) Lange wandeling in de Lommelse Sahara (van 10u30 – 16u alle leeftijden):
Wil je genieten van de mooie natuur van de Lommelse Sahara, kom dan mee
wandelen. Picknick nemen we mee voor onderweg, we eten dus niet samen met de
anderen in Vossemeren. Uiteraard voorzien we de nodige rustpauzes. Deze wandeling
is niet buggyvriendelijk.
Wat we vooraf helaas niet kunnen inschatten…
Als er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde activiteit, gaat de activiteit niet door.
Hiervan brengen we je dan op de hoogte. Je kan dan een andere activiteit kiezen,
meer/minprijzen worden verrekend.

Kostprijs (in de prijs is inbegrepen: verzekering, bus, activiteiten en barbecue)
● leden van de zwemclub = GRATIS;
● kinderen tot 5 jaar = GRATIS;
● andere leden van het gezin die geen lid zijn van de zwemclub en deelnemen aan
activiteit 1 betalen 25 EUR per persoon;
● andere leden van het gezin die geen lid zijn van de zwemclub en deelnemen aan
activiteit 2, 3 of 4 betalen 35 EUR per persoon;
● andere leden van het gezin die geen lid zijn van de zwemclub en deelnemen aan
activiteit 5 betalen 30 EUR per persoon;
● andere leden van het gezin die geen lid zijn van de zwemclub en deelnemen aan
activiteit 6 betalen 20 EUR per persoon;

Inschrijven én betalen (let op! NIET betaald is NIET ingeschreven)
Inschrijven kan online via deze link.
Betalen graag op rekeningnummer BE13 0010 4658 5439 met vermelding van de naam van
het lid (leden) van de zwemclub.

Inschrijven en betalen voor 15 juni 2022 !!!
Vanaf 15 augustus zullen de personen die ingeschreven zijn via mail meer info ontvangen
met alle praktisch afspraken.
Indien je nog vragen hebt, kan je altijd mailen naar dezoldersedolfijnen@gmail.com
Hopelijk zien we jullie dan!
Het bestuur van ‘De Zolderse Dolfijnen’

