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Brief paasdriedaagse 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Volkssterrenwacht Urania,  26 februari 2015 

Beste Oberoniaan(se), 

 

Zoals elk jaar vertrekken wij ook nu weer in de paasvakantie op driedaagse. Vrijdag 3 april tot zondag 5 april  zijn 

we weg. We vertrekken op de sterrenwacht om 20h00. Zondagnamiddag rond 15h30 rijden we terug richting Urania, 

zodat we er rond 16h30 terug zijn. 

Zoals altijd zoeken wij een aantal bereidwillige ouders om ons naar onze bestemming te brengen en te komen halen. 

Jullie kunnen ons een groot plezier doen als wij op jullie medewerking kunnen rekenen! (Ouders die rechtstreeks 

zouden willen rijden, nemen best eerst met mij contact op.)  Het adres en een wegbeschrijving staan op de achterkant 

van de brief. 

 

Wat moet je voor de rest allemaal meenemen op de driedaagse van Oberon?  Gewoon wat je zou meenemen op kamp, 

alleen veel minder kleren. Hier volgt een lijstje van dingen die je best niet vergeet: 

 Een handdoek, slaapzak en hoeslaken (verplicht), een kussen en dekens. Warme kleren (+ 

handschoenen, muts, sjaal, dikke kousen,…) want het kan ’s nachts koud zijn. Mocht je een sterrenatlas en 

een rode zaklamp hebben, is dat ook altijd handig. 

 Alle meteorenwaarnemers nemen best een veldbed, extra slaapzak, horloge en cassetterecorder mee.  

 Voor op bewolkte avonden of voor tussendoor: een leuk gezelschapspel, een voetbal,… 

 Wie frisdrank wil, neemt best wat zakgeld mee (ongeveer een halve euro per consumptie, maar eerder 

gekochte barkaarten zijn nog steeds geldig.) 

De prijs van deze driedaagse is 35 euro all-in, behalve de frisdrank. Inschrijven doe je door me de strook onderaan 

deze pagina te bezorgen, of door te mailen. Je inschrijving is pas volledig na storting van het inschrijvingsgeld op de 

rekening van Oberon (BE86 4056 0892 9150) met vermelding van ‘Naam + driedaagse’.  

 

Voor zij die eigen materiaal zoals verrekijkers, telescopen of iets dergelijks willen meenemen, geldt de opmerking dat 

dit niet door de sterrenwacht verzekerd is. Als je een laptop of telescoop wil meenemen, laat dit dan tijdig weten! 

Meenemen en transport is op eigen risico. Indien je nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij de 

driedaagseverantwoordelijke Joren Van Steen (gsm: 0478/696.445 of jvs@urania.be)  

 

Met vriendelijke groeten, 

Joren Van Steen 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Inschrijvingsstrookje 

 

Ondergetekende ………………………….……………. gaat mee op Oberondriedaagse van 3 tot 5 april in De Hoge 

Rielen te Kasterlee. Zoals steeds zijn alcoholische dranken niet toegelaten. 

 

Heenreis 

o Ik kan voor vervoer zorgen voor …… personen, mezelf inbegrepen. 

o Ik heb vervoer nodig. 

Terugreis 

o Ik kan voor vervoer zorgen voor ……. personen, mezelf inbegrepen. 

o Ik heb vervoer nodig. 

 

Handtekening deelnemer                                                          Handtekening ouder(s) 
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Routebeschrijving: 

De Hoge Rielen 

Molenstraat 62 

2460 Kasterlee 

Vanuit Antwerpen 

 Neem de E34 Antwerpen-Eindhoven. 

 Verlaat de autosnelweg aan afrit 22: Gierle-Beerse. 

 Rij richting Gierle. Vandaar rij je naar Tielen. 

 In Tielen neem je meteen na de kerk de eerste straat links. 

 Volg vanaf nu de wegwijzers naar de Hoge Rielen. 

 


