
De Chauffeur. 

 

We stellen je voor aan Ron Veenhuis, chauffeur op 

deze touringcar van South West tours.  

Er is koffie en thee tegen vergoeding verkrijgbaar 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. 

Vriendelijk verzoek om bij aankomst bij de Efteling 

en bij thuiskomst de plastic zakjes met rommel even 

mee naar buiten te nemen. 

 

 

Belangrijk! 

 

Natuurlijk gaan we ervan uit dat er niet raars 

gebeurt, maar René Holkema en Ronald Wit zijn de 

hele dag bereikbaar voor calamiteiten 

 

Ronald Wit:   06-48688773. 

René Holkema:   06-15618686. 

(Een EHBO doos is ook beschikbaar bij Ronald.) 

 

Beschadiging aan eigen en andermans eigendom 

tijdens, en deelname aan dit dagje uit is op eigen 

risico.  

Laat de dag ordelijk en netjes verlopen. De kinderen 

moeten duidelijk geïnstrueerd worden door de 

ouders/verzorgers. 

 

 

Tijdstippen. 

 

10.30: Bij aankomst in het park willen we elke gezin 

en elk groepje graag op de foto zetten.  

 

11.00: Gezamenlijk het park op: Totdat we hebben 

gegeten willen we graag dat we als buurt 

gezamenlijk het park opgaan. Zie voor meer info het 

onderwerp NSGK in deze nieuwsbrief. 

 

12.30-13.00: Lunch groep 1 

13.00-13.30: Lunch groep 2 

13.30-14.00: Lunch groep 3 

We gaan tussen 12.30 en 14.00 in drie groepen eten 

in cafe Smulpaap op het Anton Pieckplein. 

Bovenaan de eerste pagina van deze nieuwsbrief 

staat welke tijdtip je als gezin of groep bent 

ingedeeld.  Je hebt hiervoor ongeveer een half uur. 

De lunch bestaat uit een bord patat met een frikadel 

of kroket. Drinken neemt BaBuTi mee. De 

etensbonnen worden in het cafe uitgedeeld. 

Na de lunch kan iedereen zelf verder het park op. 

 

16.45: Allemaal verzamelen bij de uitgang van het 

park.  

 

17.00: Instappen en vertrekken naar Zwolle 

Bij vertrek graag weer allemaal dezelfde plaats 

innemen in de bus. Zo is het voor René en Ronald 

makkelijker te controleren of we er allemaal zijn.  

LET ER OP DAT JE OP TIJD BENT. 

UITERLIJK 17.15 VERTEKT DE BUS! 

 

Tussen 19.00 en 20.00: Aankomst in Zwolle. 

 
 

 

Het NSGK: 

 

Zoals bekend wordt deze dag voor het overgrote deel 

financieel mogelijk gemaakt door de NSGK. Het 

NSGK wil door middel van dit soort sponsoring de 

band en de integratie tussen gehandicapte kinderen en 

niet-gehandicapte kinderen verbeteren.  

Daarom willen we ook graag dat we tot dat we de 

lunch hebben gebruikt met elkaar gezamenlijk het park 

bezichtigen. Na de lunch kan dat als gezin of groep. 

Uiteraard kunnen we niemand dwingen maar zouden 

we dit toch bijzonder op prijs stellen. 

Ook treft u een nieuwsbrief aan van het NSGK en 

hangt er een gigantische vlag en posters in de bus. Ook 

zullen we op de straatspeeldag van 31 mei een stand 

hebben van het NSGK.  

 

Deze dag staat dus vooral in het teken van het 

gezamenlijk - de bewoners van St. Philadelphia en 

anderen – optrekken. Praat eens met ze, doe wat met 

ze. Je zult zien dat niet alleen jij, maar ook zij 

genieten! Dus niet de hele dag als gezin in het park, 

maar samen  als buurt! 

 

Denkt u er ook eens aan of u misschien donateur of 

collectant van het NSGK wil worden? In de 

nieuwsbrief van het NSGK meer info! 

Trouwens: Ook de gemeente Zwolle heeft een 

substantiële bijdrage gedaan aan BaBuTi. Zonder dat 

zouden we niet met meer dan 100 personen naar de 

Efteling kunnen! Hartelijk dank! 

 

 

Kleurwedstrijd. 

 

Bij dit informatiepakket zijn ook kleurplaten. Daar zijn 

voor de kinderen prijzen mee te winnen. Zie op de 

achterzijde van de kleurplaat voor details! 

 

 

Badges 

 

Voor de kinderen hebben we badges gemaakt met de 

naam van het kind en de telefoonnummers van 

begeleiders René en Ronald. Er is geen verplichting om 

ze te (laten) dragen, maar wordt wel ten zeerste 

aangeraden. Als uw kind de weg kwijt raakt is dit een 

belangrijk onderdeel om hem of haar weer terug te 

vinden.. 

 

 

Videopnames 

 

Gedurende de dag maken we video-opnames. Plan is 

om van deze dag een leuke DVD samen te stellen. 

 

 

 

 

REST ONS VERDER NIKS DAN IEDEREEN EEN 

HEEL FIJNE DAG TE WENSEN NAMENS HET 

NSGK, GEMEENTE ZWOLLE EN BABUTI 


