
Bosklassen Han-sur-Lesse -  15/09/2020 

Wist je dat….. 

- Walter onze chauffeur was? 

- We rustig naar de citadel van Namen reden? 

- We daar een koek of boterham aten? 

- We daarna te voet naar beneden wandelden? 

- De bus ons daar al stond op te wachten? 

- We verder reden naar Han-sur-Lesse? 

- Walter hiervoor de mooiste route had uitgezocht 

- We op plaatsen kwamen die we nog nooit gezien 

hadden 

- we in Han de bus snel hebben uitgeladen? 

- We de uitleg kregen over de bubbels in de 

jeugdherberg? 

- We allemaal een groen armbandje kregen omdat wij 

met zijn allen in de groene bubbel zitten? 

- Het soms wel heel hard sleuren was om onze valiezen 

allemaal boven te krijgen? 

- We vonden dat het hoog tijd was voor een pick-nick? 

- We daar een mooi plekje voor vonden? 

- We dan naar de speeltuin gingen? 

- We ondertussen weten hoe hoog het spinnenweb is en 

de glijbanen? 

- We dan naar de speleogame gingen? 

- Dit helaas niet kon doorgaan… 

- De poetsvrouw niet aanwezig was om alles te 

ontsmetten 

- We dan naar de jeugdherberg gingen? 

- We moesten bellen om een code van een van de 

valiezen te verkrijgen? 



- De juf en de meesters ons geholpen hebben met de 

lakens? 

- Het daarna tijd was om te gaan eten? 

- We gazpacho kregen, een koude tomatensoep? 

- We ook noedels met groentjes kregen? 

- Een verse fruitsla als dessert de laatste gaatjes vulde? 

- Het buiten al stilaan donker werd? 

- We ons klaarmaakten voor de nachtwandeling? 

- We nog een glow-armband kregen van de juf en de 

meester? 

- We heel stil in het dorp moesten zijn? 

- We gelukkig snel buiten het dorp waren? 

- Daar helemaal geen straatlampen meer branden? 

- We onze zaklampen daar goed konden gebruiken? 

- We een hongertje kregen onderweg? 

- De juf dat oploste met een suikerwafel? 

- Er genoeg waren voor iedereen? 

- Het bergop en bergaf ging? 

- We vlak bij het dorp waren? 

- We heel stilletjes naar de jeugdherberg gingen? 

- We zo stil mogelijk naar boven gingen, onze tanden 

poetsten en onze pyjama aantrokken? 

- Iedereen nu in zijn bedje ligt? 

- Het stil is op de kamers? 

- De juf en de meester nu de foto’s en het verslag op de 

website plaatsen? 

 

Tot morgen!! 


