
 

 

 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  

van de leerlingen uit mavo 3  

 

 

 

 

 

 

Vinkeveen, 3 september 2015 

 

 

Betreft: excursie Ardennen 13 oktober-16 oktober 2015 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling, 

 

In de week voor de herfstvakantie is de buitenlandreis voor de leerlingen in mavo 3. 

Dit jaar is er voor gekozen om met de gehele groep naar de Ardennen te gaan. Het 

programma is zo samengesteld dat alle leerlingen mee kunnen doen.   

Wij streven naar een prijs van 290 euro per leerling. 

 

Het programma in het kort : 

Dinsdag 13 oktober:   vertrek van school om 9.00 uur;  

    bezoek aan een steenkoolmijn in Blegny; 

inkopen voor avondeten, lunchpakket en ontbijt; 

aankomst in Comblain au Pont.  

Woensdag 14 oktober:  outdoor-activiteiten in de buurt van de camping o.l.v. 

ervaren instructeurs. 

Donderdag 15 oktober:  keuze outdoor-activiteiten of Brussel met rondwandeling en 

chocolade-workshop. 

Vrijdag 16 oktober:    vertrek naar Bobbejaanland; 

avondeten bij Mc Donalds; 

aankomst school tussen 19.30 en 20.30 uur. 

 

De volgende zaken zijn voor u en uw zoon/dochter van belang: 

1. Denk aan een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Niet vergeten die mee 

te nemen; 

2. voor de begeleiding zorgen mijn collega’s mevrouw Geerlings, de heer Janssen, de 

heer Colijn, de heer Kadi, mevrouw Röling en mevrouw Cohen; 

3. voor de heenreis moet je een lunchpakket meenemen; 

4. Wat betreft zakgeld: wij denken dat € 25 voldoende is. Er is 1 maal per dag 

gelegenheid om drinken te kopen in het dorp en in Bobbejaanland is het fijn om wat 

geld te kunnen besteden; 

5. dinsdagochtend 13 oktober vertrekt de bus om 09.00 uur uit Vinkeveen. Zorg dat je 

uiterlijk om 08.45 uur aanwezig bent om in te laden en je ID te laten controleren; 

6. het adres in de Ardennen is: 

Venturix België ( dit is de organisatie die een en ander organiseert) 

 Locatie Domaine Madelaine 

 Rue de la Havée Madeleine 24 

 4170 Comblain au Pont 

 

 

 



 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZVinkeveen 

telefoon: 0297 - 26 15 14, fax: 0297 - 26 10 84, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl 
 

Het adres waar we verblijven is : 

Camping Au Bord de l’Ourthe 

Rue de Rivage 57 

4140 Sprimont 

7. contactadres voor thuis is: telefoon school 0297 – 261514; 

8. aankomsttijd op school: vrijdag 17 oktober waarschijnlijk  tussen 19.30 en 20.30. Op 

de terugreis hebben de leerlingen gelegenheid om naar huis te bellen om een 

nauwkeurige aankomsttijd door te geven; 

9. u moet zelf voor uw zoon/dochter zorgen voor een reisverzekering inclusief bergsport 

risicodekking. Heeft u een bestaande reisverzekering, kijk dan goed na of bergsporten 

gedekt zijn; 

10. in de stacaravans zijn dekens en een kussen. Wel moet je lakens of een slaapzak en 

een sloop meenemen; 

11. zorg ervoor dat er schoenen meegaan die vies mogen worden en waar je makkelijk 

op kunt lopen. Zorg ook voor voldoende warme, en waterbestendige kleding; 

12. het boodschappengeld bedraagt 5 euro per leerling per dag. Per caravan krijgen de 

leerlingen dus dertig euro per dag van de leiding. Hiervan moeten de leerlingen 1keer 

avondeten,1 keer ontbijt en 1 keer lunch kopen; 

We doen inkopen op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag. 

De lunch voor de heenreis moet dus van huis meegenomen worden. Op vrijdag 

krijgen de leerlingen een bijdrage van 5 euro als bijdrage voor hun avondeten. 

De planning is om te stoppen bij een Mac Donalds langs de route naar huis; 

13. mocht uw zoon/dochter medicijnen gebruiken, geef dit dan door aan de  

begeleiders; 

14. nog enkele belangrijke huisregels: 

- het gebruik van alcoholische dranken is beslist niet toegestaan; 

- drugsgebruik is niet toegestaan; 

- roken is verboden in de bus, tijdens activiteiten en in de stacaravans; 

- binnen is het feest, buiten is het stil (na 22.00 uur); 

- ruim je afval op (bekertjes in de prullenbak, peuken in de asbak, etc.) blijf op het 

terrein (denk om de steile afgronden); 

- grote boxen (geluid) meenemen mag niet, natuurlijk wel mp3-speler; 

- de begeleiders van Venturix en van het VLC bepalen wat wel en wat niet is 

toegestaan; 

- de begeleiders van het VLC bepalen wat er van het boodschappengeld gekocht 

mag worden; 

- laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Er zijn geen kluisjes; 

- mobiele telefoons: houd er rekening mee dat je tussen de heuvels vaak geen 

bereik hebt. Tip: laat hem thuis, wij zorgen ervoor dat je op de terugweg naar 

huis kunt bellen om door te geven hoe laat je ongeveer aankomt; 

- liever geen energiedrankjes. Deze bevatten veel suikers en schadelijke zoet en 

smaakstoffen. Sommige leerlingen kunnen daar niet goed tegen.  

 

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich sportief zal gedragen. De excursie zal dan zeker 

slagen. 

 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht. Mochten er toch nog vragen 

zijn, neem dan gerust contact op met school of stel uw vraag op de ouderavond a.s. 

maandag. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

Mede namens de begeleiders, 

Mw. H.C. van Anken, 

teamleider 
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