Voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar.
Hallo allemaal,
We hebben dit jaar leuke
zomeruitjes voor jullie bedacht !

Let op: de uitjes zijn beperkt rolstoeltoegankelijk!
Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een bevestigingsbrief
thuis met daarin waar en hoe laat we verzamelen.
Alvast veel voorpret toegewenst!

Met dank aan:

VTV Den Haag
Marie Heinenweg 3
2533 SX Den Haag
Tel: 070 305 1919
Web: www.stichtingvtv.nl

Aanmeldformulier Zomeractiviteiten
Elke activiteit begint in Parkoers
Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag

Gegevens deelnemer:
Voornaam:

Midget golf
Datum: woensdag 15 augustus
Tijd: 12.00 uur tot 16.00 uur
Wil jij graag midgetgolf spelen in het Zuiderpark? Dat kan deze zomer met
begeleiding van VTV Den Haag!
Deze activiteit is geschikt voor kinderen van de zmlk-school van 10-16 jaar.
€ 10,- per persoon, (inclusief patat en twee frisdrankjes)

niet rolstoeltoegankelijk.

Toneelvoorstelling: Koning van Katoren
Datum: woensdag 22 augustus
Tijd:14.00 uur tot 16.45 uur
De jonge wees Stach wil graag koning worden, koning word je niet zomaar. Ben
jij ook benieuwd welke zeven opdrachten Stach moet volbrengen om tot koning
te worden gekroond? En of hem dit lukt?
Ga dan mee naar de toneelvoorstelling, in het Zuiderpark theater.
De voorstelling is voor SBO leerlingen van 8 tot 12 jaar.
€8,- per persoon (inclusief drankje)
€5,50 per persoon met een Ooievaarspas (inclusief een drankje)

Let op! Wil je gebruik maken van de Ooievaarspaskorting? Neem deze dan
mee naar de voorstelling.
Beperkt rolstoeltoegankelijk, maximaal plaats voor 3 rolstoelen

Betaling:
Er wordt een factuur naar het huisadres gestuurd.

Achternaam:

Leeftijd:
Rolstoel gebonden: ja/nee
In bezit van een Ooievaarspas: ja/nee
School:

Gegevens ouders/verzorger:
Voornaam:

Achternaam:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

In geval van nood tijdens de activiteiten te contacten:
Naam:
Telefoonnummer 1:
Naam:
Telefoonnummer 2:

Ik wil graag meedoen met de volgende zomeruitjes:
Aankruisen bij welk uitje je mee wilt


Midgetgolf 15 augustus 2018



Toneelvoorstelling 22 augustus 2018

Dit formulier graag uiterlijk 2 juli 2018 opsturen of mailen naar:
VTV Den Haag secretariaat
Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag
vtvdenhaag@vtvzhn.nl
070 305 19 19

