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Het vervoer 
 
Vertrek 
Vrijdag 26 juli 2019 om 6u vertrekt onze bus naar Frankrijk. We 
verwachten iedereen dan ook om 5u30 ten laatste aan het lokaal 
van de Kunstvrienden.  

 
 
Adres:   
Lokaal De Kunstvrienden 
Kalkstraat 12  
9100 Sint-Niklaas 
 

 
De bagage verwachten we al de dag voordien tussen 19u en 21u. 
Ben je dan eventueel toch iets te laat, dan is je bagage alvast 
mee J. 
Breng dan ook je documenten en een kopie ervan mee 
(paspoort, kids-Id, toelating voor de minderjarigen,...). 
 
 

Terug naar huis … 
Op zondag 4 augustus 2019 zet de bus ons weer af  aan het 
lokaal.  Ouders die willen, kunnen we een seintje geven zodat ze 
kunnen inschatten wanneer we er ongeveer gaan zijn. 
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Het verblijf 
 
Onze verblijfplaats 
We beschikken over een volledig uitgerust gebouw voor onze 
groep alleen. Naast de traditionele ruimtes zoals keuken, eetzaal, 
repetitiezaal is er ook een orangerie.  
Wil je alvast een kijkje nemen, dan vind je meer info op de 
website: chateaudelaflocelliere.com.  
 
De kamerverdeling zullen we op de bus meedelen.  Kamerwissels 
kunnen enkel met een heel gegronde reden. 
 
Wij staan zelf in voor het koken en de afwas. Natuurlijk draagt 
iedereen zijn steentje bij! 
 
 

 
 
 
Adres: 
Château de la Flocellière 
Rue du Château 30 
85700 La Flocellière 
France 
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Agenda 
Alvast een klein voorsmaakje van wat er allemaal op het 
programma staat. (wijzigingen zijn mogelijk!) 
 
Vrijdag 26 juli 2019  
We rijden rechtstreeks naar ons vakantieverblijf.  De busrit 
neemt heel de dag in beslag.  Neem zeker voldoende eten en 
drinken mee om te overleven J.  Tegen de late namiddag -avond 
zijn we in La Flocellière waar we ons rustig kunnen installeren. 
 
Zaterdag 27 juli 2019 
We starten de reis met een repetitiedag.  We verkennen het 
Chateau en zijn omgeving.  Traditiegetrouw is er ook dit jaar een 
casino. Deze staat dit jaar in het thema van duo's en trio's. Zoek 
snel je vriendje(s) en vorm zo een overweldigend duo of trio. Het 
beste duo/trio kan zich natuurlijk verwachten aan een mooie 
prijs. Extra punten daarvoor vallen te verdienen door een 
duo/trio te vormen dat op eender welke manier iets te maken 
heeft met het land van onze gastheer, Frankrijk. 
Veel succes! 
 
Zondag 28 juli 2019 
Ook op dag twee wordt er flink gerepeteerd. 
Smeer je benen en haal de scoutsliedjes maar boven.  We  
maken in de namiddag een mooie wandeling en houden een 
heuse picnic. 
 
Maandag 29 juli 2019 
Daguitstap!! We trekken met de bus naar O’Glisse of Sable 
d’Olonne.  Je kan kiezen welke uitstap voor jou het beste past. 
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Dinsdag 30 juli 2019 
Repetitie- en een doeëffeniets-dag.  Speel het spel waar je al 
heel de reis aan wil beginnen, een kubb’ke in de zon, een boek 
lezen in de tuin,… 
’s Avonds voorzien Marie en Jolien een leuke kwis. 
 
Woensdag 31 juli 2019 
Repeteren repeteren... we zetten de laatste puntjes op de i! 
 
Donderdag 1 augustus 2019 
De laatste noten worden gestudeerd, instrumenten worden 
geladen en kort na de middag vertrekken we voor een 
concertmarathon J.  We spelen in Vouvant en Cholet. 
 
Vrijdag 2 augustus 2019 
We doen de concerten van gisteren nog eens over in La 
Flocellière. 
Het wordt een jeugdreistraditie: een superdeluxe BBQ op onze 
verblijfplaats. 
 
Zaterdag 3 augustus 2019 
Een dagje Puy du Fou, de prachtige avondshow en dan de 
terugreis aanvatten. 
 
Zondag 4 augustus 2019 
Aankomst in de loop van de ochtend. 
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Wat nemen we mee? 
 
Algemeen 
• Identiteitskaart of Kids-ID 
• SIS-kaart  
• World assistance kaart 
• Jongeren onder 18 moeten een 

toestemming van de ouders mee hebben 
om met onze groep mee te mogen naar het buitenland. 
 

è Neem ook een kopie van deze documenten en geef deze af 
op donderdagavond bij afzetten bagage.  

 
Eten 
Wat eten betreft hoef je niets mee te nemen. Hiervoor hebben 
we onze uitstekende kookploeg die al op vorige reizen bewezen 
heeft dat dit zeker de moeite is.  
 
Kledij 
Neem wat mee voor alle weersomstandigheden. 
Enkele ideetjes vind je hieronder. 
 
Gewone kledij 
• Ondergoed en kousen 
• Lange en korte broek 
• één warme trui (kan ’s avonds afkoelen) 
• T-shirts 
• Kledij die vuil mag worden 
• Kw of regenjas  
• Linnenzak 
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Sportkledij 
• Sportschoenen 
• Voldoende reserve sokken  
• Aansluitende zwembroek (geen zakken!) of badpak 
• Schoenen en/of sandalen 
• Sportieve kledij bv. een short en een T-shirt 

 
Nachtkledij 
• Pyjama  
• Knuffelbeer 
• Lakens en dekens zijn ter plaatse voorzien 

 
 
Om je te wassen 
• Haarborstel/kam 
• Shampoo/ Zeep 
• Tandenborstel/Tandpasta 
• Washandjes en handdoeken 
• Deodorant of parfum 
• Maandverband of tampons (voor 

de dames) 
 
Medicatie!!! 
Belangrijk bericht aan de ouders: 
Gelieve met ons persoonlijk contact op te nemen wanneer uw 
kind bepaalde medicatie moet innemen. Gezien de wetgeving 
vragen wij ook een schriftelijke toelating zodat de leiding 
medicatie mag toedienen.  
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Voor het muziekgebeuren… 
• Je instrument 
• Potlood  
• Wasspelden voor je pupiter 
• Partituren  
• Je uniform – Zwarte broek of rok en zwarte schoenen en 

zwarte t-shirt/polo/hemd of je krijgt een polo van de jeugd 
 
Voor de rest… 
• Pantoffels - schoenen binnenshuis dragen brengt alleen maar 

extra poetswerk met zich mee! 
• Zonnebril of pet 
• Kaarten, gezelschapsspelen, strips,… 
• Muggenstick 
• Schrijfgerief 
• Evt. een fototoestel 
• Wasspelden (om handdoeken of natte kledij te drogen te 

hangen) 
• Slippers of badsloefen voor O’Glisse (maandag) 
• Oortjes voor smartphoneapp van het park ‘Puy Du Fou’ om 

de grote avondshow in het Nederlands te kunnen volgen: je 
kan deze gratis app met o.a. ook plattegrond en tijdstippen 
van de verschillende shows nu al downloaden:  
naam van de app: ‘Puy Du Fou – Grand Parc’ 

 
Zakgeld 
Dit geld wordt enkel gebruikt voor extra drankjes voor ’s avonds 
in de bar of voor eventuele onvoorziene (regen)activiteiten. 20 
euro zou zeker moeten volstaan.  
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Wat nemen we niet mee? 
• Dure voorwerpen (buiten onze instrument J) of sierraden 
• Enerverende en asociale spelletjes. 

 

GSM 
Je mag een GSM mee hebben, zolang je de groep niet stoort en 
je jezelf er niet asociaal mee afzondert.  Tijdens de repetities, de 
maaltijden en activiteiten heb je deze niet nodig. Als iemand je 
dringend nodig heeft, kan die altijd bellen naar het 
noodnummer.  
Je bent er zelf verantwoordelijk voor. 
 
 

Afspraken  
• Luister altijd goed naar de leiding.  

We zijn er voornamelijk om plezier te maken maar soms 
moet er eens geluisterd worden.  

 
• We verlaten het domein niet zonder te zeggen waar je 

naartoe gaat.  
 
• Verdraagzaamheid en respect t.o.v. iedereen. We gaan ten 

slotte met een hele groep op reis. Je bent niet alleen! Wees 
dus beleefd en voornaam ook als we buiten het domein 
komen. 

 
• Respecteer de nachtrust van je kamergenoten.  
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• We houden ons aan het reglement dat ons is voorgeschreven 
door het vakantiedomein zelf. Dit reglement verneem je ter 
plaatse.  

 
• Rookverbod binnen de gebouwen. 
 
• Jongeren onder de 16 roken en drinken niet. 
 
• Voor 16u wordt er geen chips of frisdrank genuttigd. 
 
• Wees altijd goed geluimd, dat zorgt beslist voor een toffe 

sfeer!! 
 
® Houd je aan de afspraken die we ter plaatse maken. Die 
gelden voor iedereen!  
 
 
 
 

 
 
 

Goede afspraken maken goede vrienden! 
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Verzekering 
 
• De groep is verzekerd tijdens de reis via de verzekering van 

de harmonie.  
 
• Je instrument is NIET verzekerd!! 
 
• Voorzie alles goed van je naam of initialen. Iedereen is 

verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal, zorg dus zelf dat 
je niets verliest. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

In geval van nood!! 
 
 
In dringende gevallen kunnen je ouders ons altijd bereiken op 
het GSM nummer van  
Marjan: 0032 474/37.29.70 
Eline: 0032 496/39.76.86 
 



 

Eigen notities 
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Niet vergeten! 
 
• Donderdagavond 25 juli 

tussen 19u en 21u: Afzetten bagage 
• Vrijdagmorgen 26 juli: 

5.30u samenkomst aan lokaal 
6u - vertrek aan het lokaal !!! 
Voldoende eten om een dagje te overleven 

• Goed humeur 
• Uniform 
• Instrument en Partituren 
• Identiteitspapieren + nodige toelatingen. 

 

 


