
 
 

 

 

 

Slotdienst GENTWEST 

Zaterdag 30 juni 2018 
 

Beste VNJ’ers en ouders 

De zomer is officieel in het land! We sluiten het normale werkjaar dit jaar af in Gent, hopelijk onder 

een stralende zon! 

In deze prachtige stad, op zaterdag 30 juni 2018, trouwen leidster Emma (VNJ Brugge – VNJ West) en 

leider Wouter (VNJ Gent) met elkaar. 

VNJ’ers en ouders zijn allen uitgenodigd voor de huwelijksmis en een lekkernij na de mis. Voor de 

VNJ’ers is er aansluitend slotdienst voor VNJ West en VNJ Gent samen (hierover meer op de achterzijde 

van deze brief – ZWEMGERIEF MEENEMEN! Je wordt misschien nat 😉 ). 

In het heengaan rekenen we op eigen vervoer. Heb je geen vervoer? Geen probleem – laat dit weten 

aan de leiding en er wordt vervoer geregeld. 

BELANGRIJK VOOR VNJ WEST 

In het terugkeren zouden VNJ Brugge en VNJ Mandel in principe met de trein terugkeren, maar door 

de aangekondigde staking is dit moeilijk te plannen. Vanaf woensdagavond staat de treinplanning 

online en kan hier meer duidelijkheid over gegeven worden. Terugkeer is voorzien tussen 18u en 18u45 

in de stations van Brugge en Roeselare. 

Zijn er ouders die het zien zitten om eventueel ook in het terugkeren te rijden? 

 

Openingsformatie: 

12u00 (mis begint om 12u30) 

Sint-Michielsplein, Gent* 

Muziekkapelleden: instrument meenemen! 

Slotformatie: 

17u30 

Station Gent-Sint-Pieter

 

Wie pas aansluit na de mis: verzamelen om 13u30, Sint-Michielsplein, Gent 

 

 

*er is een (betaal)parking aan de kerk (parking 

Sint-Michiels).  

Hou rekening met het circulatieplan 

en kijk goed naar de 

verkeersborden. 

 



 
 

 

  

Wat neem je mee op slotdienst? 

 

-start in perfect uniform 

-speluniform 

-ZWEMGERIEF! 

-zonnemelk en petje (of regenjas, afhankelijk van de weersvoorspelling, maar voorlopig zon 

voorspeld!) 

-voldoende water (vieruurtje wordt voorzien) 

-muziekkapelleden: instrument! 

-vaandrigs: wimpel 

 

 

Gelieve ten laatste op donderdag 28 juni te laten weten of je komt via 0479 45 87 07. 

 

 

Houzee! 

 

  

 

  

 

De leiding van VNJ West en VNJ Gent 


