
INFORMATIE BEZOEK WALIBI 
 

Datum:    18 september 2020 
Vertrek vanaf Saenredam: 8.30 uur 
Terug bij Saenredam:  17.30 uur (verwachte tijd aankomst in Zaandijk) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Begeleiding: De begeleiding bestaat uit 9 personen (afdelingsleider en docenten). 

Zij bemensen het verzamelpunt en lopen actief rond op het park, 
houden toezicht en zijn aanspreekpunt voor de leerlingen. 

 
Bereikbaarheid:  Voor dringende zaken en vragen zijn wij de gehele dag telefonisch  

bereikbaar. Nummer: 06-53366459 (nummer afdelingsleider) 
 
Vervoer per touringcar: Het dragen van een mondkapje in de bus is verplicht. In de bus krijgt 

elke leerling een mondkapje uitgereikt. 
 Eten en drinken in de bus is niet toegestaan. 
 
Weersomstandigheden: Hou de weersvoorspelling in de gaten. Pas hierop zo nodig je kleding 

aan. Neem eventueel regenkleding mee. De kleding/jassen kunnen 
worden afgegeven bij het verzamelpunt (zie verder). 

 
Aankomst bij Walibi: 10.00 uur. Bij aankomst worden in de bus de tickets uitgereikt. Bij 

binnenkomst wordt elk ticket gescand. 
 
Verzamelpunt: Het paviljoen is ons verzamelpunt. De gehele dag is tenminste één 

begeleider op dat punt aanwezig. Eventuele jassen en tassen kunnen 
daar bij de begeleiding (onder hun toezicht) worden achtergelaten.  

 
Lunch: Leerlingen zullen zelf voor hun lunch(pakket) moeten zorgen. 
 
Kosten bezoek: Saenredam betaalt de kosten voor het ticket (entreebewijs) en het 

vervoer per touringcar naar Walibi (vv). Overige kosten voor verblijf 
zijn voor eigen rekening van de leerlingen. 

 
Website Walibi: Bezoek vooraf de website van Walibi (www.walibi.nl) 
 
Virtuele wachtrij attracties: Voor veel attracties moet gereserveerd worden met behulp van een 

app. Dit moet vooraf en kan ter plaatse in het park. 
- download de Walibi app NL en registreer je vooraf. 
- download de Walibi app Tijd. 
- DUS TELEFOON MEENEMEN en zorg dat deze volledig is opgeladen. 

 
Veiligheid voor alles: Veiligheid staat op de eerste plaats! 

- volg aanwijzingen van medewerkers op. 
- fysiek en verbaal geweld wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot 
   verwijdering van het park. 
- roken is niet toegestaan. 
- gebruik maken van radio’s, soundblasters, etc. is niet toegestaan. 
- losse voorwerpen/tassen in de attracties is niet toegestaan. 
- filmen en fotograferen in attracties is niet toegestaan. 



Vertrek naar Saenredam: Alle leerlingen moeten zich uiterlijk 15.45 uur melden op het 
verzamelpunt bij het paviljoen. Om 16.00 uur willen we in de bus 
zitten om terug te gaan naar Saenredam. Verwachte aankomsttijd is 
17.30 uur. 

 
 
 
 
Wij wensen alle leerlingen een hele leuke en gezellige dag! 
 
 
Namens alle medewerkers van het team Beroepsgericht. 
 
Wilbert Roeleveld 
Afdelingsleider. 


