
Bosklassen Han-sur-Lesse -  16/09/2020 

Wist je dat….. 

- Het liedje van de Grotten van Han ons vanmorgen om 

7.30u wakker maakte? 

- We om 8.00u aanschoven voor het ontbijt. 

- Dit in buffetvorm is? 

- We kunnen kiezen uit brood met confituur, choco, kaas, 

boterhamworst, cornflakes, chocopops.?? 

- We melk, fruitsap,appelsap,chocomelk, water of koffie 

kunnen drinken hierbij? 

- We ons klaarmaakten om naar de Grotten van Han te 

gaan? 

- We door de corona-maatregelen niet met het trammetje 

naar de ingang reden? 

- We langs de ingang die normaal gebruikt wordt voor 

rolstoelen naar binnen wandelden? 

- We toch een mooi bezoek brachten aan de grotten? 

- We de stalactieten en stalagmieten nu herkennen? 

- We mooie dingen gezien hebben? 

- We na het bezoek nog even tijd hadden om de 

speeltuin onveilig te maken? 

- We dan snel naar de jeugdherberg gingen voor het 

middagmaal? 

- We als voorgerecht een eitje met sla kregen? 

- Het hoofdgerecht bestond uit rijst met Provençaalse 

saus en een kalkoenschnitzel?   

- Er goed gegeten is? 

- We de appel voor dessert meenamen op weg naar het 

wildpark? 

Met opmerkingen [WG1]:  



- We ook een carré-confituurkoek en een appelsapje 

meenamen als vieruurtje? 

- We goed gewandeld hebben en vele dieren hebben 

gezien? 

- Het toch wel heeeeel warm was vandaag? 

- Jullie de foto’s straks ook kunnen bewonderen? 

- We nog tijd hadden om even in de Lesse te plonzen? 

- Het water toch maar frisjes was? 

- Het na een tijdje toch warmer werd? (Wie heeft er in de 

Lesse ge….???) 

- Het pootje baden ons heel veel deugd heeft gedaan? 

- We toch niet konden verhinderen dat sommige korte 

broeken toch een beetje te lang waren? 

- We naar de jeugdherberg gingen voor (een droge broek 

en) het avondeten. 

- We boterhammen kregen met: tonijnsla, perzik, kaas, 

komkommer, tomaat en mayonaise of ketchup? 

- Het heel lekker was? 

- We nog vanillepudding kregen met een verrassing? 

- Er koekjes onder de pudding zaten? 

- Sommigen wel 3x opschepten? 

- We onze kaartjes schrijven terwijl er ook gedoucht 

wordt? 

- We onze pyjama al aantrekken?  

- De zaal seffens omgetoverd wordt in een bioscoop? 

- De film een verrassing zal zijn? 

- We toch moe zijn vandaag? 

- We straks goed zullen slapen? 

- We morgen opnieuw op stap gaan in Han sur Lesse? 

- Mijn oogjes toevallen? 


