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Uitstapje naar Irrland op zaterdag 8 Juli voor Pupillen van AVV. 
 

We hebben een leuk uitstapje in het verschiet. Als afsluiting van het atletiek seizoen voor de zomer 

vakantie willen we graag met alle pupillen die mee willen naar Irrland. 

 

Dagindeling voor zaterdag 8 Juli 2017 naar Irrland met AVV 
 

 8:45 uur bij AVV kantine verzamelen 

 9:00 uur  vertrekken met de auto's 

 10:30 uur verzamelen bij kassa's hoofd ingang 

 12:00 uur  middag lunch eigen boterhammen/eten/drinken meenemen als  
                             Lunchpakketje  

 17:00 uur friet eten met BBQ hamburgers 

 18:30 uur verzamelen om te vertrekken 

 20:00 uur  aankomst bij AVV kinderen ophalen door ouders om naar huis te gaan 
 

Inschrijven: 
Inschrijven kan via de website van AVV t/m vrijdag 30 juni 2017 : 
Avv-Atletiek.nl -> Pupillen -> Inschrijven Irrland 2017 
Of direct: 
https://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/inschrijven-irrland-2017  
 
Kinderen moeten per kind worden ingeschreven. Ouders kunnen bij het inschrijven aangeven of ze 
willen rijden en als begeleider mee willen. De kinderen zullen worden ingedeeld in groepen tot 
maximaal 8 kinderen. In elke groep zijn er 2 volwassenen en krijgen 1 bolderwagen voor vervoer van 
al de spullen per groep.  
 
Indien mogelijk zou het fijn zijn als de kinderen een AVV shirt aan hebben om makkelijk herkenbaar 
te zijn. Irrland is in Duitsland, daarom is het noodzakelijk om een paspoort of ID van de kinderen aan 
de groepsleiders mee te geven. Verder is het handig om bij mooi weer, zonnebrand mee te geven en 
je kind ’s ochtends goed in te smeren. 
 
Adres: 

Irrland 
De boerderij-belevenisoase 
Am Scheidweg 1 
47624 Kevelaer-Twisteden 
Noord-Rijnland-Westfalen 
Duitsland 

 

  

http://www.irrland.de/nl/
https://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/inschrijven-irrland-2017
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Gaat het door of niet ? 
Je kunt gewoon inschrijven maar het zou kunnen dat we het op het laatste moment niet door laten 
gaan.  Redenen om het niet door te laten gaan kunnen zijn: 

- te weinig inschrijvingen  
- Regen voorspeld 
- te weinig auto’s voor vervoer 
- te weinig begeleiders 

 
Mocht het niet door gaan dan wordt het geld gewoon teruggestort op je rekening en wordt dit via 
een mail en op de website aangegeven op vrijdag 7 juli, check de site dus vooraf. 

Kosten 
De kosten per kind zijn 15 Euro. Dit is inclusief bolderwagen, avondeten, vervoer (vergoeding aan 
ouders die dit willen) en entree. 
Voor de ouders die de groepen begeleiden is het gratis. 
Voor ouders die kinderen vervoeren is een reiskostenvergoeding van 15 euro per auto mogelijk. 
(Aangeven op het aanmeldformulier). 
Indien je wil rijden willen we ook graag weten of je een inzittende verzekering hebt voor de auto.  
 

Wat moet je meenemen? 
 Een rugzakje met hierin 

o Voldoende drinken (Drinkflesje) 

o Lunch voor tussen de middag 

o Wat lekkers 

o Zwemkleding + handoek 

 Er zijn water glijbanen en er kan met water worden gespeeld 

 Er is geen zwembad 

o Reservekleding voor als kleding nat wordt (niet verplicht) 

o Regenjasje voor als het hard gaat regenen 

o Bij mooi weer: zonnebrand 

o Paspoort/ ID kaart -> Aan je begeleider afgeven 

o Zonnebrand (liefst vooraf ook al insmeren met waterproof) 

 

Indien er nog vragen zijn kun je contact opnemen met : 
Wie :Jolanda van de Wal 
Mail : jolanda_vandewal@hotmail.com 
Telefoon : 065 147 24 40 (overdag) 
 
Wie : Ronny Grosfeld 
Mail : ronny.grosfeld@gmail.com 
Telefoon : 065 468 78 32 (avond's) 
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