Na twee jaar van afgelastingen wegens corona, zijn wij verheugd dit jaar weer in normale
omstandigheden een BBAT Bondsdag te mogen en te kunnen organiseren.
Op 24 september nodigt de BBAT al haar leden uit voor een echte Bondsdag en Familiedag, in het
Pakawi-Park (vroeger de Olmense Zoo), Bukenberg 45, te Olmen-Balen.
Wij ontvangen jullie daar van 10h15 af, (inkom vanaf 10 uur), met een klein ontbijt: koffie, thee,
fruitsap en twee koffiekoeken. Wie van ver komt, hoeft daardoor niet met een lege maag te zitten.
Daarna starten wij met het officiële gedeelte en het huldigingen van verdienstelijke leden en
verenigingen.
Kinderen, kleinkinderen en partner kunnen ondertussen al in het park hun favoriete dieren
opzoeken.
Na een lezing, op ludieke wijze gebracht door één van de meest bekende en ervaren aller Belgische
aquarianen, kunnen ook de andere BBAT-leden aan een toertje door het dierenpark beginnen en hun
familie opzoeken, of samen iets eten.
Het park sluit om om 19 uur, dus nog veel tijd om rond te wandelen tussen de verschillende dieren.
Wij bieden u die dag aan:
- gratis parking;
- onthaal met koffie, thee, fruitsap en koffiekoeken;
- inkom Pakawi-Park (normaal € 24,00 of € 21,00 groepstarief);
- zeven consumptiebonnen (à € 3,00 voor eten en drinken);
- een gezellige en hopelijk zonnige dag.
Wij vragen u daarvoor in ruil als inschrijving:
- € 30,00 voor volwassenen: BBAT-leden, echtgenotenen kinderen vanaf 16 jaar;
- € 25,00 voor kinderen en kleinkinderen tot 16 jaar;
- € 40,00 voor niet BBAT-leden (inclusief het digitaal BBAT lidmaatschap 2023).
Inschrijven kan van 15 juli af via inschrijvingsformulier. Betalen kan u ofwel bij uw vereniging of door
overschrijving op rekening van de BBAT: vermeld de namen waarvoor u betaalde of de lijst nr van de
vereniging AUB.
Nr BE62 4011 0266 9161
Mogen wij u ginds ook verwelkomen?
Het zou ons ten zeerste verheugen.

