
 
 

Hoe gaan we? 

We gaan met een touringcar van South West tours 

uit Zwolle (www.swtours.nl).  Dit is dezelfde 

maatschappij die ons naar de Efteling,  Walibi, 

Kernwasser Wunderland & Burgers Zoo bracht. 

Dus een bekende en vertrouwde vervoerder. En 

met een mooie luxe bus! (Zie boven.) 

 

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. Vriendelijk verzoek is of een 

paar ouders ons bij thuiskomst zouden willen 

helpen met het opruimen van de rommel. 

 

 

Deelnamelijst en indeling kinderen. 

Bijgaand vindt u de totale deelnemerslijst. Wilt u 

controleren of u juist staat ingeschreven?  

Ook is aangegeven waar kinderen waarvan de 

ouders niet meegaan zijn ingedeeld. Dit is de 

familie waar zij terecht kunnen voor problemen of 

vragen. Onderling kunnen zij zelf afspraken 

maken. 

Mocht er iets gebeuren waardoor u toch niet 

meekunt, wilt u dit dan z.s.m. aan ons doorgeven. 

Zo kunnen wij voorkomen dat we toch moeten  

betalen voor deelnemers die niet meegaan… 
 

 

Belangrijk! 

Voor de achterblijvers zijn dit belangrijke 

telefoonnummers voor het geval dat…: 

 

René Holkema:     06-15618686. 

John Carelsz:        06-11246884/06-26624142. 

 

Tijdstippen. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de hoek 

Timmermeesterslaan/Bastertkamp.  

Graag verzamelen tussen 08.40- 08.55 uur. Voor 

vertrek worden alle namen gecontroleerd 

We hopen om 10.00 uur in Hellendoorn aan te 

komen. Voor het vertrek naar Jan Steen graag 

verzamelen tussen 15.45-15.55 uur bij de bus. Na 

de controle of iedereen aanwezig is, vertrekt de 

bus om 16.00 uur naar restaurant Jan Steen. 

 

Restaurant Jan Steen. 

Tussen 16.30 en 17.00 uur worden we verwacht in 

restaurant Jan Steen.  De buurtgenoten die alleen 

naar het restaurant gaan, worden ook rond die tijd 

daar verwacht (en gaan dus met eigen vervoer!). 

We hebben het restaurant volledig afgehuurd maar 

we worden geacht tussen 19.00 en (uiterlijk) 19.15 

uur het restaurant weer te hebben verlaten. 

 

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 bij René holkema, Bastertkamp 30,  

email: secretaris@babuti.nl  

 

Eten en drinken. 

Er wordt dit keer geen lunchpakket uitgedeeld. U kunt 

zelf het e.e.a. meenemen, maar ook in het park is 

uiteraard voldoende verkrijgbaar. 

 

In de bus. 

In de bus ontvangt iedereen nog extra aanvullende 

informatie over de dag zelf alsmede tijden van 

vertrek etc. 

 

Let op! 

BaBuTi heeft alles zorgvuldig gepland, maar 

uiteraard zit gevaar in een klein hoekje. Deelname 

aan deze dag is geheel voor eigen risico. BaBuTi 

en haar bestuur is niet aansprakelijk voor letsel, 

vermissing etc. Mocht er onverhoopt iets 

gebeuren: Stel altijd één van de bestuursleden op 

de hoogte. 

 

Vrijwillige bijdrage. 

Deze reis kost BaBuTi natuurlijk wel een 

behoorlijk bedrag maar dat doen we graag. Van u 

vragen we alleen of u uw jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage wilt betalen. Denkt u daar nog even aan? 

 

Vragen? 

Heb je voorafgaand aan de reis nog vragen, dan 

kun je die kwijt bij één van de bestuursleden of 

via email: secretaris@babuti.nl            
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