
 
 

 

 

 

Hoe gaan we? 

 
We gaan met een touringcar van South 

West tours uit Zwolle (www.swtours.nl).  

Er is een indeling gemaakt wie waarin 

meerijdt: 

 Alle bewoners en begeleiders van 

Stichting Philadelphia gaan met 

hun eigen bus en een personenauto.  

Dit is rustiger voor hun bewoners.  

 Heleen Greeve gaat met haar 

kinderen met eigen vervoer 

 Ard Buning gaat met Christine van 

Leeuwen en haar zoon met eigen 

vervoer. 

 De rest gaat mee in de bus.  

 

Grote tassen etc moeten in de 

bagageruimte. Handbagage mag in de 

vakken boven de stoelen.  

 

Eten en drinken in de bus is toegestaan 

maar houd het netjes. BaBuTi kan een 

gepeperde rekening krijgen indien er een te 

grote rotzooi achter wordt gelaten in de 

bus. 

 

 

 

Belangrijk! 

 

Voor de achterblijvers zijn dit twee 

belangrijke telefoonnummers voor het 

geval dat…: 

 

 

Ronald Wit:   06-48688773. 

René Holkema:  06-15618686. 

 

Tijdstippen. 

 

We vertrekken om 08.00 uur vanaf de hoek 

Timmermeesterslaan/Bastertkamp. Graag 

verzamelen tussen 07.30 en 07.45.  Voor 

vertrek worden alle namen gecontroleerd 

We hopen om 10.30 uur bij de Efteling aan te 

komen en verwachten tussen 19.00 en 20.00 

uur weer thuis te zijn. 

 

 

Achterblijvers. 

 

Van de achterblijvers  (vooral waarvan de 

kinderen alleen meegaan) willen we de 

telefoonnummers graag ontvangen als dit nog 

niet is gebeurd. Dit is echter uw eigen 

verantwoordelijkheid. Dit kan via een van de 

bestuursleden of email: babuti@home.nl  

 

 

In de bus. 

 

In de bus ontvangt iedereen nog extra 

aanvullende informatie over de dag zelf, een 

kleurwedstrijd  en over het NSGK etc. 

 

 

Het NSGK. 

 

De dag zal in het teken staan van de 

gezamenlijk optrekken. We willen samen met 

het NSGK de band en integratie tussen de 

gehandicapte en de niet-gehandicapte 

buurtbewoners nog beter maken. 

 

 

Vragen? 

 

Heb je voorafgaand aan de reis nog vragen, 

dan kun je die kwijt bij één van de 

bestuursleden of via email: babuti@home.nl 

 

 

 

 
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door: 
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