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Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering Wildlands Adventure Zoo te Emmen
op donderdag 1 juni 2017
Geachte mevrouw/mijnheer,
Op donderdag 1 juni 2017, organiseert de Activiteitencommissie van onze vereniging de jaarlijkse
voorjaarsbijeenkomst/algemene ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij u uit bij:

Wildlands Adventure Zoo te Emmen
Inleiding
Maak in één dag een wereldreis en geniet van alle avonturen die het nieuwe Wildlands te bieden heeft.
Ontdek de dieren, natuur en cultuur van de tropen en de droge hete savanne of ga op onderzoek uit in het
koude poolgebied. Gedurende de dag zijn er verschillende shows zoals de Norticashow (4D-film), het Jungle
Jim Theater en de Neila & Babu show. Verder zijn er dagelijks presentaties bij de ijsberen, mantelbavianen,
nijlpaarden en de olifanten.
Maar eerst starten we deze dag met de Algemene Ledenvergadering in de “Dagblad van het Noorden” zaal
vlakbij de ingang van Wildlands.
Het programma voor deze dag is als volgt:
09.15 – 10.00 uur: Ontvangst in het Atlas Theater van Wildlands in Emmen met koffie/thee en muffin,
Adres: Raadhuisplein 99 te 7811 AP Emmen
(Let op: het navigatieadres voor parkeerterrein P-Zuid van Q-park is: Ermerweg 28
te 7812 BG Emmen);
10.00 – 12.00 uur: Algemene Ledenvergadering in de Dagblad van het Noorden zaal;
12.00 – 13.00 uur: Quality time excellent lunch waarbij de traditionele kroket niet zal ontbreken.
13.00 – 17.00 uur: Iedereen kan vrij genieten van alle avonturen die Wildlands te bieden heeft (zie
inleiding);
Maar er is ook voor iedereen één expeditie gepland óf over de droge savanne
(SERENGA) óf door de tropische jungle (JUNGOLA) onder leiding van gidsen:
13.30 -14.00 uur: 2 groepen Serenga en 2 groepen Jungle (totaal 100 mensen);
14.15 -14.45 uur: 2 groepen Serenga en 2 groepen Jungle (totaal 100 mensen);
15.00 -15.30 uur: 2 groepen Serenga en 2 groepen Jungle (totaal 100 mensen);
17.00 – 19.30 uur:
19.30 uur:

Aperitief en aansluitend een Wildlands buffet met soep, koude en warme gerechten;
een culinair genot met als afsluiting koffie/thee;
Einde van een avontuurlijke expeditie. Met een onvergetelijke ervaring huiswaarts of
nog naar een hotel in de buurt (zie aanbod verder in deze uitnodiging).

Bereikbaarheid Park en Parkeren
Het park is goed begaanbaar voor rollators of rolstoelen. Houd er rekening mee dat Wildlands een groot
terrein is. Alle toiletten hebben een mindervalidentoilet.
WILDLANDS beschikt niet over een eigen parkeerterrein. Er zijn echter voldoende parkeerplaatsen in de
nabije omgeving van het park.
Meer informatie over de parkeerterreinen en de tarieven zijn te vinden op de websites van respectievelijk
Q-park en de gemeente Emmen. Houd bij grote drukte de (digitale) verwijsborden voor P-WILDLANDS aan.
Adres Wildlands: Raadhuisplein 99 te 7811 AP Emmen
(Let op: het navigatieadres voor parkeerterrein P-Zuid van Q-park is: Ermerweg 28 te 7812 BG Emmen).
Openbaar Vervoer
WILDLANDS is uitstekend bereikbaar met bus of trein. Vanaf het NS-station Emmen loop je in ongeveer
15 minuten naar het park. Vanaf het NS-station Emmen kan je ook met de bus naar halte Centrum-Emmen
(2 haltes) met bus 3, 4, 21 of 44. Vanaf hier is het nog maar een paar minuten wandelen tot aan de ingang
van WILDLANDS.
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Eventuele overnachting
Omdat Emmen voor de meesten van ons niet echt dichtbij ligt, hebben we een optie genomen op
15 kamers voor de nachten van 31 mei en/of 1 juni bij Hampshire hotel, Van Schalkweg 55 te
7811 HN Emmen (e-mail adres: info.emmen@hampshire-hotels.com). Dit hotel ligt op 17 minuten lopen
vanaf de hoofdingang van Wildlands (loopafstand 1,2 km). Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid. Kosten
voor een speciaal tarief: per nacht € 79,-- per kamer voor 2 personen, incl. ontbijt. U dient zelf een eventuele
boeking te regelen en ook zelf af te rekenen Bij de boeking vermelden: BAM arrangement. Uiteraard bent u
vrij een ander hotel of B&B te nemen als u wilt overnachten.
Ontvangst
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de hoofdingang van Wildlands. Daar wordt u verwelkomd. De bekende
beach flags en aanwijsborden wijzen u de weg.
Algemene Ledenvergadering
Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging en worden u separaat de gebruikelijke stukken toegezonden.
Eigen bijdrage en aanmeldingsformulier
De eigen bijdrage voor deze voorjaarsbijeenkomst met ledenvergadering bedraagt € 37,50 per persoon incl.
entree, ontvangst koffie ed., de lunch, de expeditie, buffet, een consumptiebon en de afsluiting met koffie en
thee.
Door volledige invulling en ondertekening van bijgevoegd aanmeldingsformulier met machtiging, machtigt u
de penningmeester het bedrag te incasseren.
Uw deelname zal worden bevestigd per e-mail. Het maximaal mogelijke aantal deelnemers is 300.
De inzending van het aanmeldingsformulier is ook uw inschrijving.
U kunt ook alleen de Algemene Ledenvergadering bijwonen. Hieraan zijn dan geen kosten verbonden.
Uiteraard kunt u dan niet deelnemen aan het verdere programma.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk maandag 11 mei 2017 in ons bezit te zijn.
Dieetwensen
Dieetwensen kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven. Wij geven dit door aan het restaurant. U moet
zelf de bediening hierop attenderen.
Onverhoopt afzeggen
Indien u hebt ingeschreven en onverhoopt verhinderd bent om mee te gaan, meldt u dit dan direct en
uitsluitend en alleen aan:
 Joost Lobach:
jhmlobach@gmail.com
of telefoon 06 836 91 611
of
 Rijk van Tongeren:
rijk.van.tongeren@home.nl
of telefoon 06 302 97 504
Indien de afzegging plaats vindt na 26 mei zijn we helaas genoodzaakt het inschrijfgeld te innen in verband met
bindende afspraken met Wildlands.
Op de dag zelf zijn we bereikbaar op de volgende nummers:
Rijk van Tongeren:
06 302 97 504
Joost Lobach:
06 836 91 611
Wildlands:
0591 850 850
We ontmoeten u graag op 1 juni a.s. in Wildlands!!
Met vriendelijke groet,
Namens de Activiteitencommissie
Vereniging BAM Gepensioneerden
Joost Lobach en Rijk van Tongeren

Bijlage: Aanmeldingsformulier met machtiging

Kijk ook eens op de site van Wildlands: www.wildlands.nl of download de Wildlands app
(in de google play store of app store)
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