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Gulpen, maart 2018 
 
Aan: de leden en ouders van JCV de Gaarekiekerkes 
 
Beste leden en ouders, 
 
Zoals ieder jaar staat er ook dit jaar weer een uitstapje op het programma. De Gaarekiekerkes gaan naar de Efteling! 
Het uitstapje zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni aanstaande. We gaan die dag vanuit Gulpen met de bus naar de Efteling in 
Kaatsheuvel, waar wij van een leuke dag zullen gaan genieten. 
 
Het uitstapje is toegankelijk voor een ieder en om te voorkomen dat de kleinsten onder jullie niet mee kunnen gaan, is het 
mogelijk dat ook de ouders mee kunnen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat broertjes en zusjes meegaan. Ouders zijn zelf 
verantwoordelijk voor begeleiding in het park. Als ouders besluiten niet mee te gaan, graag vooraf andere begeleiding verzorgen. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen alleen mee gaan en alleen door het park gaan lopen. 
 
Als je interesse hebt om mee te gaan kun je je op de volgende manier aanmelden: 
Er zijn 2 inschrijfmomenten gepland. Dit wil zeggen dat er 2 dagen zijn dat wij in Galaxy zijn en er dus de mogelijkheid is om je 
op te geven. Betalen kan dan ter plekke. 
Dinsdag 10 april van 19:00 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag 14 april van 12:00 uur tot 13:00 uur 
Let op: na deze 2 momenten is het niet meer mogelijk om je in te schrijven. Het is ook niet mogelijk om een envelop bij 
iemand van het bestuur of de leiding in de brievenbus te gooien. Aanmelden kan dus uitsluitend op de 2 geplande 
momenten in Galaxy! Na deze 2 momenten moeten wij entreekaartjes bestellen en de bussen reserveren.  
 
De eigen bijdrage voor het uitstapje is als volgt: 
Leden               € 20,00 per persoon 
Ouders             € 37,50 per persoon 
Broertjes/zusjes (t/m 15 jaar)           € 30,00 per persoon 
              Deze bedragen zijn inclusief busreis en entree van het park. 
 
Om volledig te kunnen genieten van de openingstijden van het park, zullen we om 08.15 uur vertrekken vanuit Gulpen en rond 
20.00 uur terug zijn. Diegenen die zich aanmelden voor de activiteit zullen hierover nader bericht ontvangen. 
 
Ik hoop op jullie deelname en wens jullie alvast veel plezier! Neem alvast eens een kijkje op www.efteling.com! 
 
Eva Rouwette-Hutschemaekers 
Secretaris JCV de Gaarekiekerkes 
 
!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ……………………………….……………………….(voornaam en achternaam) ga op 2 juni 2018 mee naar de 
Efteling en ik zal deelnemen met: 
……………………………………………………………………………………………personen 
 
Totaal : €……………. 
 
Namen ouders/broertjes/zusjes: ………………..………………………………………………………………………………. 
   
(betaling uitsluitend bij aanmelding, indien opgegeven en betaald kan er geen terugbetaling meer 
plaatsvinden, ongeacht de reden van afmelding) 


