
Survival of the fittest – donderdag 4 november om 14 uur en 15 uur 

Wil je erbij zijn? Lees dan even verder. 

1. Je schrijft je in via de link. Ofwel start je om 14 uur ofwel om 15 uur. Enkel 

kinderen (3 – 12 jaar) moeten zich inschrijven. Volwassenen zijn zeker welkom 

maar hoeven zich niet in te schrijven. Er mogen maximum 50 kinderen per uur 

starten. Reken op ongeveer 60 à 90 minuten om alles te doorlopen. 

Belangrijk om weten: willen jouw kinderen samen met kinderen uit een ander 

gezin op pad? Stuur dan na inschrijving een mailtje naar mieke.remmerie@west-

vlaanderen.be en vermeld duidelijk wie met wie samen in de groep wil. Heb je 

een ander vraagje vooraleer je wil inschrijven? Mail dan gerust ook naar 

bovenvermeld adres. 

2. Ingeschreven? Dan ontvang je op het doorgegeven mailadres sowieso tegen 1 

november een mailtje met nog meer concrete info. 

3. Alles gaat buiten door. Plaats van afspraak is het speelbos links en rechts van 

de Olmendreef. Doe dus zoals de dieren en pas je aan het weer aan. Er is echt 

geen regenprogramma voorzien! 

4. Er zijn 5 locaties waar opdrachten volgens leeftijd afgewerkt worden. Soms 

spannend, soms avontuurlijk maar altijd met een fijne link naar de natuur. Een 

gezin gaat samen naar een locatie waar de kinderen volgens hun leeftijd een 

aangepaste activiteit doen. Daarna trekt het gezin gewoon samen naar de 

volgende activiteit. Ouders hoeven zich dus niet op te splitsen om de kinderen te 

begeleiden. Samen uit, samen thuis! 

5. Er zijn werken bezig aan onze parking. Parkeren kan dus NIET in Duinpanne. 

Verloren moeite om de Olmendreef op te rijden… Laat je auto achter op het 

Koningsplein of in de Elisabethlaan. Of nog beter: kom te voet, met de tram of 

met de fiets. 

6. Begin ondertussen al maar te trainen want ‘only the strong will survive!’ 
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