
 

 

Zaterdag 29 juni is het weer zover, KSA Molenveld gaat met z’n allen op einduitstap! 
Dit jaar gaan we naar LAGO Lier De Waterperels. Krijg de kriebels in je buik op de 
glijbaan en wildwaterbaan, plons in de kinderbaden, zwem in het buitenzwembad of 
kom tot rust in de wellness. Alles is aanwezig voor een dag vol pret en avontuur! 
 
De kwakjes, guppies en jippers spreken op zaterdag 29 juni om 10u af in het 
stadspark van Lier aan de cafetaria naast de speeltuin: “Koffiehuisje Stedelijke 
Speeltuin Lier”. Vanaf hier heeft de leiding een heuse dropping met lekkers 
georganiseerd, zo gaan jullie zelf de weg zoeken tot aan het zwembad waar we 
heerlijk gaan pick-nicken. 
De jim en sim spreekt op zaterdag 29 juni om 10u af aan het KSA lokaal met de fiets. 
Zij fietsen samen naar Lier en fietsen na deze dag vol pret ook samen terug naar het 
lokaal. 
 
Wat mag je zeker niet vergeten: 

❐ Uniform aandoen (Sjaaltje + T-shirt + hemd) 
❐ Zwemgerief (badpak of bikini, duikbril, zwembandjes indien nodig, handdoek, borstel) 
❐ KidsID of identiteitskaart 
❐ Lunchpakket en een drinkbus 
❐ Regenjas (bij slecht weer) 
❐ Zonnecrème en hoofddeksel (bij goed weer) 

 
Een vieruurtje wordt voorzien door de leiding. 
 
Na een hele dag vol pret en plezier mogen de ouders jullie terug oppikken om 17u aan de parking 
van De Waterperels: Kazernedreef 100, 2500 Lier. De jim en sim komt tussen 17u en 17u30 terug 
aan aan het lokaal. 
 
Als je mee wil op einduitstap mag je zeker niet vergeten om je in te schrijven vóór 22 juni. 
De prijs voor deze leuke dag is 10 euro per persoon, dit schrijf je over op het rekeningnummer BE84 
4088 0239 3159. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
einduitstapksamolenveld@gmail.com. Vergeet zeker niet je naam en je tak te vermelden. 
 
 
Na deze leuke dag voorzien de +16’ers (onze oudste tak) nog een overheerlijk eetavond! Vanaf 18u 
bakken ze voor jullie overheerlijke burgers ten voordele van hun buitenlands kamp naar Montenegro! 
BURGERS & PRIJS 
U kiest uw hoofdmenu per persoon (incl groentjes en frietjes à volonté & een dessertje) 

Hamburger: €12 
BBQ burger: €14 
Veggieburger: €14 
Kidsmenu: €9 

U kan per persoon nog een extra hamburger bestellen 
hamburger: €5 
BBQ burger: €7 
Veggieburger: €7 
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INSCHRIJVEN 
Als je wil smullen van de hemelse burgers mag je zeker niet vergeten om je in te schrijven vóór 22 
juni. Dit kan je doen door onderstaande info te mailen naar laureannedurt@gmail.com en het juiste 
bedrag over te schrijven naar rekeningnummer BE83 7380 0758 4715 
 
Ik ……………………………………………………………(naam),  
schrijf mij bij deze in voor de burgeravond op 29 juni 2019 met …………. (aantal) personen. ….x 
Hamburgermenu (€12) 
….x BBQ burgermenu (€14)  
….x Veggieburgermenu (€14)  
….x Kidsmenu (€9)  
 
en kies nog extra 
....x Hamburger (€5) 
….x BBQ burger (€7) 
….x Veggieburger (€7) 
In totaal is dit €……. 
 
Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan! 
De leidingsploeg 
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