
Naar Plopsaland met ZTB,  
gaan jullie ook mee?  
Beste ouders en zwemmertjes 

Elk jaar trekt Zwemclub Ter Borcht er voor een dagje op uit met alle -12 jarigen en wij 
hadden jou er dit jaar graag bij gehad!  

Plopsaland De Panne is een themapark aan de Belgische kust, opgebouwd rond de populaire Studio 100-

figuren Samson & Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat, Amika, Bumba en hun vriendjes. Plopsaland 

combineert de magie van deze figuren met het plezier van prachtige attracties op kindermaat in familiale 

sfeer. De Plopsa-parken zijn bovendien de ideale locatie voor een groepsuitstap. Plopsaland De Panne biedt 

plezier voor alle leeftijden want er is voor elk wat wils! In Mayaland kan je de wondere wereld van Maya 

De Bij ontdekken of ga samen met Wickie op avontuur in Wickieland! Kortom, Plopsaland De Panne staat 

garant voor 1001 kriebels ! 

Praktische info:  

Wanneer? Zaterdag 18 juni 2016 vertrek met de trein vanuit Station Tielt. Graag om 9u 
aanwezig. We komen terug om 17u41 in Tielt.  

Wat?   Onder begeleiding van ZTB-bestuursleden en trainers een bezoekje brengen 
aan Plopsaland De Panne ! 

Kostprijs?  26,00 euro. Inbegrepen in deze prijs: het treinvervoer, het toegangsticket voor 
Plopsaland en een traktaat!  

Wat breng je mee?  Picknick en drankje voor ’s middags, regenjas bij slecht weer en 
natuurlijk niet te vergeten: je goed humeur!!  

Fototoestel en andere elektronica zijn toegestaan maar dit op eigen verantwoordelijkheid. 
Gelieve uw polo van ZTB aan te doen. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 11 juni 2016 (laatste training)  door  26,00 euro over te schrijven 
op het rekeningnummer BE66 0682 1571 0243 van ZTB met vermelding “UITSTAP -12 + 
NAAM”. Stuur bovendien ook een mailtje met als onderwerp “UITSTAP -12” naar 
frieda@zwemclubterborcht.be met vermelding van je naam. 

Bovendien mogen ook broers of zussen tot 12 jaar zich inschrijven. Uiteraard krijgen ZTB-
leden voorrang, dus snel inschrijven is de boodschap! 

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om ons te contacteren!  

Vriendelijke groeten en hopelijk tot dan. 

ZTB-bestuur 


