
UCN 17/18 027 
Zaandam, 29 september 2017. 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers van 3TL aardrijkskunde 
 
 
Op vrijdag 8 december 2017 organiseren wij voor de leerlingen van 3 TL een excursie naar 
België/Maastricht.  
 
We vertrekken ’s morgens om 06.30 uur naar België.  
 
We gaan naar Belgische Limburg, omdat de winning van fossiele brandstoffen en de kenmerken van een  
voormalige industrieel gebied nog goed zichtbaar zijn in het landschap. Dit sluit aan bij het lesprogramma 
van aardrijkskunde voor het derde en vierde jaar.  
 

• Als eerst staat een bezoek aan de kolenmijn van Blegny op het programma. We krijgen een 
rondleiding en we dalen 30 tot 60 meter af in de ondergrondse galerijen van de mijn.  

• Vervolgens gaan we naar het Drielandenpunt bij Vaals. 
• We rijden door naar Maastricht waar we een boottocht over de rivier de Maas zullen maken.  
• Na de rondvaart is er gelegenheid om te shoppen in het centrum van Maastricht of om de beroemde 

kerstmarkt te bezoeken.  
• In de avond gaan we met z’n allen schaatsen op de ijsbaan bij de kerstmarkt. 

 
Rond 20.30 uur zullen we terugkeren naar Zaandam en we verwachten daar 23.00 uur aan te komen.  
 
De kosten voor deze dag bedragen €62,50,- per persoon, inclusief de schoolverzekering, rondleiding in de 
mijn, bezoek aan het drielandenpunt, de boottocht en het schaatsen. 
 
Een geldig reisdocument (Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart) is verplicht!  
 
Als een leerling die zich opgegeven heeft i.v.m. ziekte of andere redenen niet mee kan gaan is het helaas 
niet mogelijk om het bedrag of een deel van het bedrag terug te krijgen. 
 
Aanmelding en betaling van de reissom: 
 

1. De leerling moet het ingevulde aanmeldingsformulier uiterlijk dinsdag 10 oktober 2017  
op het TL leerplein inleveren. 

2. Bij het inleveren van je aanmeldingsformulier moet ook een kopie van een geldig  
reisdocument worden ingeleverd. 

3. U krijgt van ons dan een factuur gestuurd van €62,50. 
4. Vrijdag 3 november 2017 moet dit bedrag op de rekening van de school staan. 
5. Pas als het bedrag op de rekening van de school staat is de inschrijving definitief en komen  

de leerlingen op de deelnemerslijst 
6. Let op: Na aanmelding en betaling kan de reis niet meer zonder kosten  

geannuleerd worden. 
 
 
Vlak voor vertrek krijgen alle leerlingen die meegaan een boekje waarin alle noodzakelijke gegevens staan 
over de excursie zoals kledingsadvies, eten, vertrektijd en de bezienswaardigheden. 
 
Voor een goed verloop van de reis is het van belang dat de begeleidende docenten op de hoogte zijn van 
medicijngebruik of eventuele gezondheidsfactoren van uw zoon/dochter. Wij verzoeken u deze op het 
aanmeldingsformulier te vermelden. Uiteraard worden deze gegevens met respect behandeld. Mochten er 
nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Mw. Carucci of Mw. Schoen, docenten AK. 
l.carucci@compaenvmbo.nl l.schoen@compaenvmbo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
          
 
H. Eshuijs.  
Afdelingsleider theoretische leerweg 
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Aanmeldingsformulier België 2017 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van:  
 
 
 
 
Naam leerling: _____________________________________   Klas: T3A – T3B – T3C – T3D  
 
 
 
 
Dat zijn/haar zoon/dochter zich inschrijft voor de reis naar België en akkoord gaat met de 
inschrijvingsvoorwaarden en de betaling van de reissom van €62,50 
 
 
 
 
Medicijn  gebruik: 
 
 
 
 _________________________________________ 
 
 
 
 
 
Gezondheidsfactoren:  
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
           Handtekening:______________________ 


