
* zolang de voorraad strekt

Griezeligste Gezinsdag
21 oktober

10 tot 17 uur
Griezel mee met de Gezinsbond tijdens de halloweendagen! De hele familie —van  

de allerkleinsten tot de grootouders— kan zich uitleven. Kinderland, Mount Mara  

of Naga Bay… meer dan 40 attracties staan garant voor een dag boordevol plezier.

Strafe ledenkorting*

- Kinderen tot en met 3 jaar Gratis

- van 4 jaar tot en met 13 jaar 15 euro  i.p.v. 36 euro aan de kassa

- Vanaf 14 jaar 19 euro  i.p.v. 36 euro aan de kassa

Gratis parking als je met de wagen komt

* zolang de voorraad strekt

Griezeligste Gezinsdag
21 oktober

10 tot 17 uur
Griezel mee met de Gezinsbond tijdens de halloweendagen! De hele familie —van  

de allerkleinsten tot de grootouders— kan zich uitleven. Kinderland, Mount Mara  

of Naga Bay… meer dan 40 attracties staan garant voor een dag boordevol plezier.

Strafe ledenkorting*

- Kinderen tot en met 3 jaar Gratis

- van 4 jaar tot en met 13 jaar 15 euro  i.p.v. 36 euro aan de kassa

- Vanaf 14 jaar 19 euro  i.p.v. 36 euro aan de kassa

Gratis parking als je met de wagen komt

Ga met GEWEST AALST naar de Griezeligste Gezinsdag. 
Stap op zaterdag 21 oktober mee op de bus richting Bobbejaanland. 
 

Op de volgende plaats(en) kan je opstappen.
Kerk Nederboelare Astridlaan 97, 9500 Geraardsbergen   -   uur vertrek 7u45u
Carpoolparking Oudenaardsesteenweg 346, 9420 Erpe-Mere   -   uur vertrek 8u30u
  

Schrijf je in bij  filip.van.den.bossche1@telenet.be en dit voor 14 oktober 2017. 
Vermeld lidnummer, aantal personen samen met de leeftijdscategorie (zie hierboven). 
Het busvervoer is verzorgd door het Gewest Aalst voor slechts 5€ per persoon. 
Stort op rek: BE55 9796 4911 8244 (toegangsticket + bus) met de mededeling "742101 
Griezeligste Gezinsdag + lidnummer". Pas na storting is uw deelname definitief. 
Boek snel je tickets, de plaatsen zijn beperkt !!! 
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Strafe ledenkorting

Halloweensfeer

Rijd mee met de Gezinsbondbus

Meer info op www.gezinsbond.be/gezinsdag
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