
   

Dropping 2020 

15 februari 2020 

Ouderraad VLS Lede 

         i.s.m. Gemeentelijke sportdienst Lede 

 
Hey padvinders!  
 
Klaar om opnieuw de uitdaging aan te gaan met je vrienden, ouders, juf of meester? Schrijf je dan 
snel in voor de 2de dropping van de Ouderraad VLS Wonderster! 
 
Op zaterdag 15/2/2020 word je 30 min. voor het vertrekuur verwacht in het OC te Oordegem, 
Oordegemdorp 29.  
 
Nadat iedereen aangemeld is, neem je plaats in een geblindeerd busje dat je naar een onbekende 
plaats in de omgeving van Lede wegbrengt. Het is aan jouw groep om de weg terug te vinden maar … 
dit doe je niet zomaar! Het wordt een speurtocht om jou tot aan de juiste aankomstplaats te leiden.  
Je speurtalent zal dit jaar nog meer op de proef gesteld worden dan vorig jaar. 
 
Na afloop kan je nagenieten met een drankje en een lekkere pastabeker (je kan samen met je 
inschrijving hiervoor al bonnetjes kopen). Individueel of per gezin inschrijven kan ook. Wij zorgen 
voor een volle bus! Bij eventueel vrije plaatsen is inschrijven op het moment zelf nog mogelijk. 
 
Kom in je meest lichtgevende kledij en zorg met je originele attributen voor het licht in de duisternis! 
We kijken uit naar je creatieve maar vooral veilige outfit. Jullie zullen stralen!  
 
Ga de uitdaging aan! Kunnen je ouders zich op deze dag niet vrijmaken maar jij wel? Sluit gerust aan 
bij vrienden of spreek af met je klasgenoten en juf of meester!  
Deelname kost 5 euro per persoon. Hiervoor krijg je vervoer, een snack, een flesje water, 

telefonische bijstand en vooral veel plezier! Schrijf jouw groep in vóór maandag 10 februari 2020 via 

het bijgevoegd inschrijvingsformulier (afgeven aan de klasleerkracht) en stort de totaalsom voor 

jouw groep op het rekeningnummer BE44 7340 3608 7645 met vermelding ‘Dropping 2020 + naam 

van de volwassen begeleider’. 

 

 Het aantal inschrijvingen per vertrekuur is beperkt! 

 De inschrijving is pas definitief na ontvangst bevestigingsmail 

 30 min. op voorhand aanwezig zijn en verplicht aanmelden 

 Zorg voor aangepaste kledij, waterdicht schoeisel en een zaklamp 

 FLUOHESJE IS VERPLICHT VOOR IEDEREEN! 

 NIET toegankelijk voor buggy’s 

 App voor QR code te scannen op je telefoon zetten 

 Vooraf oefenen met kaart en kompas is aan te raden 

 



Dropping 2020 

15 februari 2020 

Ouderraad VLS Lede 

i.s.m. Gemeentelijke sportdienst Lede 

 

Inschrijvingsformulier 
 

Naam volwassen begeleider (verplicht): 1 ………………………………………………………………………………………. 

GSM begeleider (verplicht):………………………………………………………………………………………………………..…… 

E-mailadres begeleider (verplicht):………………………………………………………………………………………………….. 

Namen van de andere deelnemers (max. 14 pers.): 

2 …………………………………………………. KLAS: …..  9   …………………………………………………. KLAS: ….. 

3 …………………………………………………. KLAS: …..  10 …………………………………………………. KLAS: ….. 

4 …………………………………………………. KLAS: …..  11 …………………………………………………. KLAS: ….. 

5 …………………………………………………. KLAS: …..  12 …………………………………………………. KLAS: ….. 

6 …………………………………………………. KLAS: …..  13 …………………………………………………. KLAS: ….. 

7 …………………………………………………. KLAS: …..  14 …………………………………………………. KLAS: ….. 

8 …………………………………………………. KLAS: …..  15 …………………………………………………. KLAS: ….. 

17u   5km            17u305 km       18u005km 18u30 5km              19u 5km 

17u   8km            17u308 km      18u008km 18u30 8km               19u 8km 

 

Aantal personen ingeschreven voor de dropping                 ……   x  5 Euro = ………… Euro 

Aantal bonnetjes voor een pastabeker bij aankomst           ……   x  5 Euro = ………… Euro 

       TOTAAL                   ………… Euro 

 Het aantal inschrijvingen per vertrekuur is beperkt! 

 De inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail ontvangen hebt. 

 30 min. op voorhand aanwezig zijn en verplicht aanmelden 

 Zorg voor aangepaste kledij, waterdicht schoeisel en een zaklamp 

 FLUOHESJE IS VERPLICHT VOOR IEDEREEN! 

 


