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Bobbejaanland &  
BBQ 
 
 
Beste speelsters en ouders 
	
 
Het volleybalseizoen loopt stilaan ten einde. Het was weer een leuk en succesvol seizoen, ook al waren 
er hier en daar misschien wat tegenslagen. Wij zijn als club blij dat het afgelopen seizoen goed verlopen 
is en kunnen dan ook vol goede moed aan de voorbereidingen van het komende seizoen beginnen. 
 
Vooraleer onze rustperiode eraan komt, staan er nog enkele evenementen voor jullie gepland: 

• Zaterdag 18 mei: Quiz Der Quizzen 
o Inschrijven via evenementen@dievoc.be  

• Zaterdag 25 mei: Einde – seizoensactiviteit 
o Inschrijven via inschrijfstrook op deze brief OF via mail aan evenementen@dievoc.be  

 
Einde – seizoensactiviteit 25 mei 
 
Bobbjaanland 
 
Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar weer naar Bobbejaanland om het seizoen op een leuke manier 
af te sluiten. Het vertrek met de bus is voorzien om 8u30 aan zaal Terloght en hier zullen we ook terug 
aankomen rond 17u. Er zal een team van begeleiders meegaan en er zullen duidelijke afspraken 
gemaakt worden, zodat al onze speelsters aan deze activiteit kunnen deelnemen, ook onze jongste 
speelsters. De prijs voor deze uitstap bedraagt €35/persoon (inclusief inkom + vervoer). Indien er 
speelsters zijn die al een ticket/abonnement hebben voor Bobbejaanland, dan moeten deze enkel het 
vervoer (€15/persoon) betalen.  
 
Overzicht: 

• Prijs: €35 persoon (inclusief inkom + vervoer) 
• Vertrek / terugkomst: Zaal Terloght 

o Vertrek: 8u30 
o Terugkomst: 17u00 

 
Barbecue 
 
Aansluitend op onze uitstap naar Bobbejaanland is er onze BBQ, eveneens in zaal Terloght. Vanaf 
16u30 is iedereen er welkom voor een aperitiefdrankje aangeboden door de club. Daarna kunnen jullie 
vanaf 18u genieten van onze overheerlijke BBQ. Inschrijven hiervoor kan via bijgevoegd 
inschrijfformulier of via evenementen@dievoc.be.  
 
Tijdens deze avond zullen we ook tijd maken om onze kampioenen te feliciteren en afscheid te nemen 
van sommige speelsters of anderen die onze club verlaten. Ook zullen we enkele personen in de 
bloemetjes zetten, indien jullie aan iemand denken, laat dit dan weten aan iemand van het bestuur, 
zodat we zeker geen mensen vergeten. We zouden wel alvast iedereen willen bedanken die zijn/haar 
steentje heeft bijgedragen tot het wel slagen van de werking van de club.  
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Inschrijfformulier 
Bobbejaanland & BBQ 
 
 
BELANGRIJK: Bezorg dit inschrijfformulier samen met het geld voor 15 mei aan iemand van het bestuur 
of één van de trainers OF via mail aan evenementen@dievoc.be  
 
Inschrijfformulier BBQ 
 
Voor de BBQ hebben jullie de keuze tussen 2 menu’s en kunnen jullie binnen dat menu ook 
het soort vlees/vis kiezen dat jullie willen. Voor vis of een groenteburger (vegetarische optie) 
wordt een supplement van €1 gevraagd. 
 

• Menu 1: €14 
o 2 stukken vlees/vis 
o Groentenbuffet 
o Brood 

• Menu 2: €18 
o 3 stukken vlees/vis 
o Groentenbuffet 
o Brood 

" 
 
Naam speelster: …………………………………………………………………. 
 
Schrijft in met ………. Personen voor Menu 1 (€14) 
 .……… Personen voor Menu 2 (€18) 
 
Met in totaal de volgende keuze van vlees/vis/vegetarisch: 
 
…….. x Chipolata …….. x Kotelet …….. x Witte worst 
…….. x Rundsbrochette …….. x Kipfilet …….. x Curryworst 
…….. x Vispapillot (+€1) …….. x Scampi’s (+€1)  …….. x Groenteburger (+€1)  
 
Totaal te betalen = € ……………………… 
 
" 
 
Inschrijfformulier Bobbejaanland 
 
Naam speelster : ……………………………………………………………………………… 
 
Schrijft zich in om mee te gaan naar Bobbejaanland en betaalt hiervoor: 
 

q €35 = Inkom + vervoer 
q €15 = Enkel vervoer (Indien eigen ticket/abonnement) 


