Beste vrienden,
Wij brachten jullie reeds eerder op de hoogte van het evenement "Kinderdroom: Avond-turen"
op 11/9/2016 in Aalter, een muzikaal gebeuren voor jong en oud, georganiseerd door Hand in
Hand Samen tegen Reuma met als doel geld in te zamelen voor het Fonds voor Wetenschappelijk
ReumaOnderzoek (FWRO) en te sensibiliseren rond kinderreuma.
Kinderreuma een 'gezicht' geven, ligt ons allen, ouders van kinderen met reuma, zeer nauw aan
het hart. Dit is een unieke kans en wij hopen dan ook dat jullie dit evenement actief zullen
promoten binnen jullie – brede - sociaal netwerk en dat jullie zelf ook talrijk aanwezig zullen zijn.
Nog even herinneren : kaarten (zelf) te bestellen via http://www.rcaalter.be/. Kinderen tot 17 jaar:
10 €, volwassenen: 25 €. Steunkaarten : 10 € via storting op rekening KBS BE10-000-0000004-04
(fiscaal attest vanaf 40 €).
Om dit waardevolle initiatief nog een extra steuntje te geven hebben we met de ORKA-kern beslist
om dit evenement te combineren met een eigen ORKA-activiteit. We willen dit koppelen aan onze
ORKA-picknick en deelnemen aan de gratis ‘Aalterse Monumentenloop’ naar aanleiding van
Open Monumentendag (http://www.aalter.be/monumentenloop).
Op die manier hebben we een gevarieerd aanbod en kan je kiezen- in functie van je interesse of
budget - om deel te nemen aan het volledige dagprogramma of aan een van de deelactiviteiten.
Graag jullie deelname bevestigen voor woensdag 30 augustus aan kinderen@reumanet.be :
vermelding aantal deelnemers + gekozen activiteit. Bijv. Familie De Reu, 3 personen,
monumentenloop + picknick + muzikaal evenement
Hoe ziet het programma er uit ?
 tussen 10u30 en 11u : aankomst van onze Orkagezinnen aan het Sportcentrum, Lindestraat 17,
Aalter en verwelkoming door de Orkakernleden
 11u : vertrek in kleine groepjes op het parcours van de Aalterse monumentenloop. De ‘AALTERse
MONUMENTenLOOP’ staat open voor zowel lopers als wandelaars en gezinnen met kinderen.
Het 6 kilometer lange parcours –kan ingekort worden- baant zich een weg door gekende
Aalterse gebouwen in Aalter-centrum, maar ook door een aantal locaties die tot nu toe goed
verborgen bleven. Starten doe je in het Sportpark, Lindestraat 17, tussen 11.00 u en 13.30 u.
Finishen is mogelijk tot 14.45 u, eveneens in het Sportpark.
 tussen 12u en 12u30 : inrichting van onze picknickplaats en opbouw van ons Orka
picknickbuffet in het Park (bij regenweer kunnen we binnen picknicken)
 12u30 : gezellig samen picknicken ("Bring and Braai" – zie verder)

 14u30: opruimen van onze picknickplaats en opbergen van onze spullen in de auto's
 14u45 : we trekken met zijn allen naar het evenement (wie kaarten heeft) of je kan nog blijven
napraten
Wat brengen jullie mee?
 een eigen picknick (eten en drinken op maat van jullie gezin) die we op zijn Zuid-Afrikaans ("Bring

and Braai") met elkaar zullen delen.
Wat is `Bring and Braai'? Typisch Zuidafrikaans eetfestijn, waarbij iedereen iets meebrengt om te eten en te
drinken en dit met alle andere genodigden deelt.

 (een) dekentje(s) om op te zitten en, indien gewenst, klapstoeltjes,
Hoe bereikt u het Sportcentrum Aalter
Op de E40 neemt u afrit Aalter en volgt dan de wegwijzers richting Sportcentrum. Er zullen
meerdere parkings voorzien zijn. Er worden voor ORKA een aantal plaatsen voorzien op de Parking
Sportcentrum zelf.
Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te ontmoeten,

warme groeten,
het Orka kernteam
Kathleen 0475/97.67.44

Ouders-van-ReumaKinderen-en-Adolescenten

