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Beste Directies, 
 
Naar aanleiding van onze eerste boekentassenrock op maandag namiddag 20 juni, bij deze 
de praktische planning. 
Alle schoolkinderen van het 1ste tem het 6e leerjaar zijn van harte welkom op het grasplein 
van Velpezicht in Hoeleden om deel te nemen aan dit spetterende openlucht festival.  
 
Programma: 

 Vanaf 11.30u                  ontvangst scholen  

 13u – 13.45u                  optreden Boembox 

 14.15u – 15.15u             optreden Ketnetband  

 15.15u                             einde  

De leerkracht van elk leerjaar dient zich aan te melden aan het onthaal tussen 11.30u en 
12.30u. Tussen 11.30u en 13u kunnen kinderen hun zelf meegebrachte picknick nuttigen op 
het terrein. Dit onder begeleiding van de leerkracht. Kinderen brengen een eigen drinkbus 
mee die ze kunnen (laten) vullen aan de waterbar (Vlaamse Watergroep). Deze zal op het 
terrein staan. Wij zullen oordoppen ter beschikking stellen aan de kinderen.  
 
Voor de kinderen van de 3e graad van de Zonnebloem en Trip Trap, raden wij aan per fiets 
te komen naar het terrein. Dit kan uiteraard onder politiebegeleiding. Er zullen dan ook 
fietsboxen toegewezen worden op de parking van het Toverpotlood om de fietsen veilig te 
stallen. Laten jullie ons weten of wij begeleiding dienen aan te vragen?  
 
In bijlage kunnen jullie een plannetje vinden van het terrein alsook de ingang van de 
fietsparking. Gelieve de uren te respecteren zodat elk kind maximaal kan genieten van dit 
festival. We vragen ook voldoende begeleiding te voorzien, leerkrachten uiteraard maar dit 
mogen ook ouders zijn.  
 
Het is wel aangewezen de ouders te verwittigen dat de kinderen die dag iets later terug op 
school zullen zijn.  
 
Indien jullie nog vragen hebben hieromtrent, aarzel niet ons te contacteren! 
Vriendelijke groeten 
 
Liesbeth Andries – Jeugd- en Cultuurcoördinator 
Gemeente Kortenaken 
  
E-mail: liesbeth.andries@kortenaken.be 
Tel.: 011 58 62 78 
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