
De Lions, Leo’s en Den Dries vzw nodigen je uit om samen een dag naar Familie-

park Harry Malter te gaan. Het belooft een plezante dag te  worden met een circus-

show, een bezoek aan het dierenpark, lekkere frieten met stoverij, een rondrit met 

het treintje, een schminkstand, koffie met  gebak, tussendoor enkele drankjes, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor wie? voor personen met een beperking die houden van circus, 

  dieren en een dagje uit in de natuur  

Wanneer? zaterdag 11 mei 2019 om 11 uur en einde voorzien om 17 uur 

Waar?  Familiepark Harry Malter, Bosheidestraat 15, 9070 Heusden 

Er wordt ter plaatse voldoende begeleiding voorzien, maar wie liever zijn vertrouw-

de begeleider meebrengt kan dat natuurlijk ook doen. 

Vervoer wordt geregeld door de leden van de Lions en Leo’s, die je komen oppikken 

en terug naar huis brengen. Ook voor rolwagens wordt voldoende vervoer voorzien. 

Laat maar weten met hoeveel personen je er bij zal zijn (incl. begeleiders). Tot dan! 

Dankzij de Lions en Leo’s kan je hier gratis aan deelnemen en Den Dries zorgt voor 

de praktische organisatie. 

 

 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven ten laatste op 20 januari 2019 is verplicht en 

kan via paula.vandevelde@dendries.be of 0485 110 797. 

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 150! 
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