Familiedag 2018
28 APRIL 2018
10 TOT 18 UUR
Laat zeker nu al weten of je komt (met je afdeling)!

(Bus)vervoer
Jullie kunnen ervoor kiezen om met de bus te komen. Sommige regio’s/verbonden leggen zelf bussen
in, andere regelen dit via de afdeling. Wil je weten hoe dit bij jou zit? Vraag het aan je
vormingswerker.
Interessant om te weten: bussen parkeren gratis, auto’s betalen €8 voor een parkeerticket.
Parkeertickets kunnen op voorhand besteld worden. Als je met de bus komt, krijgt jullie buschauffeur
op vertoon van zijn rittenkaart een gratis toegang en warme maaltijd.
Praktische informatie
Vanaf 10 uur: Onthaal met Marino Punk
11 uur: Optreden Lindsay
Namiddag:






Olifantentraining
Roofvogeldemonstratie
Amoerluipaardentraining
Stunt & Dive show (3 shows per dag)
Initiaties De Muziekbij

Doorlopend: fotozoektocht, bezoeken attracties, dierenpark, wandelen, ...

Prijs?
Leden: € 20 volwassene, € 15 kind
CM-leden: €25 volwassene, €20 kind
Niet-leden: € 30 volwassene, € 20 kind
€5 zakgeld (KIX) is inbegrepen in de prijs. Dit bedrag zal op een betaalkaart staan, waar je overal mee
kan betalen in Bellewaerde. Als gezin zal je er ook voor kunnen kiezen om 1 betaalkaart te reserveren
met het zakgeld van je hele gezin erop.

Ook iedereen krijgt een leuk gadget. Voor kinderen onder de 12 jaar is nog een extraatje voorzien. En
alle deelnemers aan de fotozoektocht, die hun antwoord binnenbrengen, maken nog kans op een
extra prijs!

Herkenbaarheid
Ook dit jaar willen we graag voor een verkleedthema kiezen. Voor allen die zich graag verkleden, het
thema dit jaar is ‘dierenpark’. Geen zin om je te verkleden? Geen probleem. Wel zou het leuk zijn als
jullie allemaal iets groens aanhebben, het kleur van KVG. Zo kunnen we elkaar nog beter herkennen
in het park.
Alle medewerkers zal je ook herkennen aan hun fluohesje van KVG. Op jullie programmablad, dat
jullie de dag zelf zullen krijgen, staat ook een telefoonnummer waarop jullie de hele dag iemand
kunnen bereiken. En ook de onthaalstand blijft de volledige dag bemand.

Inschrijven
Inschrijven kan individueel of samen met je hele afdeling, via de site van KVG. Vragen? Stel ze zeker
aan je vormingswerker!
De tickets + betaalkaarten zullen jullie op voorhand bezorgd worden. Voor afdelingen komt dit
allemaal toe bij 1 contactpersoon, zodat jullie dit op de bus kunnen verdelen. Als jullie aankomen in
Bellewaerde, passeren jullie best nog langs onze onthaalstand om daar een parkplan, het programma
en een leuk gadget te ontvangen. Als er dan nog vragen over tickets of iets anders zijn, dan ben je
direct aan het juiste adres.
Betalen?
Het rekeningnummer van de KVG Familiedag is BE42 6528 5219 0754. Vergeet zeker niet om je naam
(of de naam van de afdeling) te vermelden, + het aantal kinderen en volwassenen, zowel leden, CMleden als niet-leden.
Meer info?
http://www.kvg.be/familiedag2018/
Deze site wordt telkens geüpdatet.
Contact via familiedag@kvg.be of 051 24 88 06, vragen naar Flore Deprez.

