Dag JVS'er,

Op 22 december gaat de JVS op WAAC. Wat is dat? Dat is een Winter Astro Activiteit. We
gaan die dag naar Mechelen om Technopolis te verkennen. Niet gewoon verkennen, maar
zoals een echte JVS'er dat zou doen: grondig, interactief en met een hoge
amusementswaarde. Als je graag zou mee gaan kan dat. Je moet onderstaand formulier
opsturen naar Toontje Kunnen, Klaverstraat 69 in 3650 Dilsen-Stokkem. Je kan ook een
mailtje sturen met alle info naar toontje.kunnen@gmail.com. Tip: Er zullen vanaf de stations
Genk, Gent, Antwerpen, Brugge en Oostende begeleiding worden voorzien, dus hoef je niet
alleen te zitten. (In groep kan je eventueel een Go-Pass kopen). We zullen ongeveer om
11u00 in Mechelen worden verwacht en zullen ongeveer daar om 17u vertrekken.
In de prijs (onder aan blad) zit de toegang, reservatie pick-nickruimte en vervoer bus (in
Mechelen). Neem dus zeker een lekker lunchpakket mee.
Let op!: De trein dien je zelf te bekostigen.
Als je bent ingeschreven krijg je van de JVS binnenkort nog een brief met meer info.

WAAC 2012 (22 dec)

Ik ………………………………………………………………………….. Verklaar dat mijn zoon/dochter
……………………………………………………………………………toestemming heeft om op zaterdag 22
december 2012 met de JVS op uitstap te gaan naar Technopolis, Mechelen.

Adres:
Tel-nummer ouders:
GSM:

(ev. GSM kind)

Emailadres ouders:
Emailadres kind:
Lid JVS: ja/neen (indien neen: meerkost van €5 wordt aangerekend terug te krijgen als je
lid wordt na de activiteit)
Ik neem de trein vanaf ……………….. / Ik heb eigen vervoer naar mechelen
Vanaf heel wat stations voorzien we begeleiding als er een JVS’er in de buurt is.
Let op! Kostprijs van de je vervoer van en naar Mechelen is niet inbegrepen in de prijs.
Speciale meldingen/aandachtspunten?...........................................................

De inschrijving is pas definitief als dit formulier voor 15 december ingevuld aangekomen is
op toontje.kunnen@gmail.com of Klaverstraat 69, 3650 Dilsen-Stokkem
En
De storting van €19 (+12jaar) of €16 (-12jaar) op rek.nr. 738-0092880-73 met vermelding
WAAC +'je naam' gedaan is
Niet-leden van de JVS betalen €5 extra. Die kan je terug krijgen als je nadien nog lid van de JVS moest worden.

Als je bent ingeschreven mag je nog een brief met bijkomende info verwachten.

