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HET VERTREK

 5u00 ‘s morgens

 Parking kerk Boseind

 20 minuten vroeger aanwezig is gewenst!



LONDEN, WAAR IS DAT?





WIE GAAT ER MEE?

We gaan op reis met een enthousiaste groep van 34 personen.

Met het bestuur gaan we alvast ons stinkende best doen om er voor 
jullie een onvergetelijke, gezellige en muzikale reis van te maken!



WAAR VERBLIJVEN WE?

 Hostel: Clink 78

 http://www.clinkhostels.com/london/clink78/

http://www.clinkhostels.com/london/clink78/


ACTIVITEITEN

Tijdens onze trip naar Londen staan er tal van activiteiten op het 
programma. 

De volgende foto’s lichten alvast een beetje de tip van de sluier op. 



Londen 
verkennen



Daguitstap 
Oxford



Zingen op 
unieke locaties



WAT NEEM JE ZEKER MEE?

 Je identiteitskaart

 Een kleine rugzak

 Je perfect uniform (!!!)

 Je studentenkaart 

 Een lunchpakket om de eerste dag ‘s middags op te eten

 Je goed humeur 



WAT MOET JE NIET MEENEMEN?

 Veel centen: echt alles is voor jullie voorzien!

 Engelse ponden 

→ jullie kunnen tijdens de reis je euro’s bij het bestuur in ponden 
omwisselen 

 DVD’s, CD’s, kostbare spullen, …



MEDISCH? VEGETARISCH?

 Vul de medische fiche van uw zoon of dochter zo volledig mogelijk 
in

 Als je iets medisch te melden hebt waar we zeker en vast rekening 
mee dienen te houden, kom het dan even zeggen

 Ben je vegetarisch? Of heb je bepaalde voedingsallergieën? Geef 
deze dan zeker vandaag nog aan ons door.

 Handig om mee te nemen: World Assistance Card (Mutas-kaart)



APP ‘HERE’

 Navigatiemap zoals ‘Google maps’

 Gratis + te gebruiken zonder internet!

 Geeft handige info over bussen, metro’s,…

 Download op voorhand thuis de kaart van Groot-Brittannië

 Voor meer info kunnen jullie altijd bij Anke terecht



ZIT JE ERGENS MEE?

Laat het ons zeker weten!



Have a nice
trip!


