
 

Beste ouders, kinderen en jongeren, 

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit op onze volgende ORKA- activiteit die doorgaat op 

paasmaandag 17 april van 10u tot 16u . 

 

Zoals eerder aangekondigd is er in de voormiddag  een paaseierenraap in Rollerland in Aalst , ons 

aangeboden door motorclub Sun-Riders. Hierop aansluitend  trekken we richting ‘trefcentrum’ in 

Moorsel  voor de rest van het programma.  We voorzien voor jullie een broodjesmaaltijd en drank. 

Na de middag is er voor de kinderen en jongeren die meegaan op kamp een kampvoorstelling  en 

kampspel. Voor ouders en andere kinderen strekken we even de beentjes in de buurt. Bij regenweer 

maken we er een  gezellig ‘treffen’ van.  

PROGRAMMA  

 10u – 12u : rollerland Aalst  

Onze  ORKA-kinderen en hun gezinnen worden om  10u verwacht in Rollerland 

in Aalst om paaseieren te rapen. Daarna kunnen ze hun hartje ophalen in 

dit leuke speelparadijs dat tussen 10u en 12u exclusief voor ons ter 

beschikking staat. Met dank aan motorclub Sun-Riders Lede.  

Via de link kan je al even rollerland verkennen en vind je ook de wegbeschrijving  

http://www.rollerland.be/. Adres: Tragel 20, 9300 Aalst.  

http://www.rollerland.be/


 12.30u : lunch in trefcentrum Moorsel http://www.trefcentrummoorsel.be/; adres: Bergsken 

1a, 9310 Moorsel. 

 13.30u: start kampvoorstelling  voor kinderen en jongeren die meegaan op kamp;  

Vrijblijvende wandeling voor ouders en kinderen die niet op kamp meegaan of gezellig 

samenzijn.  

 Rond 16u : einde van de dag  

INSCHRIJVING EN KOSTPRIJS  

Rollerland wordt ons gratis aangeboden door de motorclub. Dranken ter plaatse zijn voor eigen 

rekening. We vragen een bijdrage van €5 pp (kinderen en volwassenen)  voor de broodjesmaaltijd  

en dranken  in de namiddag.  

Graag inschrijven vóór 4 april 2017 via mail naar kinderen@reumanet.be . Graag vermelden 

deelname voormiddag en/of namiddag, en ook leeftijd van de kinderen vermelden.  

Gelieve het bedrag (€5 per deelnemer) vóór 11 april over te schrijven op rekening BE98 1030 3287 

5893. 

 

Heel graag tot dan  

Hartelijke  groeten vanwege ORKA kern 

  

http://www.trefcentrummoorsel.be/

