Aanmeldformulier Zomeractiviteiten
Gegevens deelnemer:
Voornaam:
Rolstoel gebonden: ja/nee
In bezit van een Ooievaarspas: ja/nee
Straat:
Postcode:
Telefoonnummer:

Achternaam:

Nummer:
Plaats:
Email:

Vanaf 16 jaar

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

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



Speurtocht in Zuiderpark 19 juli 2018



Avonturia 23 juli 2018



Rondvaart grachten 1 augustus 2018



Roofvogelshow 5 augustus 2018



Surfclinic en BBQ 11 augustus 2018



Schollenpop 25 augustus 2018

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

Hallo allemaal,
We hebben dit jaar weer verschillende leuke
zomeruitjes voor jullie bedacht !

Deze zomeruitjes zijn bedoeld voor mensen met een
(verstandelijke) beperking
Let op: de uitjes zijn beperkt rolstoeltoegankelijk!
Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een bevestigingsbrief
toegestuurd met daarin waar en hoe laat we verzamelen. Er
wordt na afloop een factuur gestuurd, of automatische incasso .
Alvast veel voorpret toegewenst!
VTV Den Haag
Marie Heinenweg 3
2533 SX Den Haag
Tel: 070 305 1919
Web: www.stichtingvtv.nl
E-mail: vtvdenhaag@vtvzhn.nl

Speurtocht in Zuiderpark vanuit restaurant Parkoers
Speuren door het Zuiderpark met een groepje deelnemers, weet jij de weg en
antwoorden op de vragen? Eerst lekker koffie of thee met taart
in restaurant Parkoers.
Datum: donderdag 19 juli 2018
Tijd: 9.30 uur tot 12.30 uur (geen lunch)
Prijs: €7,- per persoon
Adres: Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag.

Beperkt rolstoeltoegankelijk, maximaal 2 rolstoelen

Ga mee op avontuur bij Avonturia
Bij de Avontuurlijke rondleiding gaan jullie mee met de Zoopergids door de
winkel van Avonturia. Een uur lang vertelt de gids jou alles over de dieren in
Avonturia en worden er een aantal dieren uit het hok gehaald en kun je ze van
heel dichtbij bewonderen. Misschien mag je ze zelfs wel even vasthouden?
We sluiten de ochtend af met een lekkere lunch.
Datum: maandag 23 juli 2018
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur
Prijs: €15,- per persoon , inclusief lunch
Adres: Kerketuinenweg 3, 2544 CV Den Haag

Beperkt rolstoeltoegankelijk , maximaal 2 rolstoelen

Rondvaart Haagse grachten
Vaar je mee door onze mooie Haagse grachten? Met gids aan boord op
The Hague Boat. Zet je schipperspet maar op!
Datum: woensdag 1 augustus 2018
Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur
Prijs: € 15,- per persoon, (inclusief twee drankjes en hapje, geen lunch)
Adres: aankomst en vertrek Mauritskade 10, 2514 HC Den Haag.

Niet rolstoeltoegankelijk

Roofvogelshow
Kom naar deze spectaculaire roofvogelshow in het openlucht theater Zuiderpark. Zie je ze al vliegen?
Datum: zondag 5 augustus 2018
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur
Prijs: € 8- per persoon, (inclusief een drankje)
Met ooievaarspas 5,50 per persoon (inclusief een drankje)
Adres: aankomst en vertrek Parkoers, Marie Heinenweg 3,
2533 SX Den Haag.

Let op! Wil je gebruik maken van de Ooievaarspaskorting? Neem deze dan
mee naar de voorstelling. Beperkt rolstoeltoegankelijk, maximaal plaats
voor 2 rolstoelen

Surfclinic en BBQ bij Aloha Surfclub
Pak je kans om kennis te maken met surfen onder professionele
begeleiding! Schuif daarna aan bij de barbecue.
Voor deelnemers met een lichte verstandelijke beperking.
Datum: zaterdag 11 augustus 2018
Tijd: 11.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: €25,- per persoon
Adres: Strand Noord 2b, 2586 ZZ, Den Haag.

Niet rolstoeltoegankelijk, zwemdiploma verplicht!

Schollenpop
Rocken op het strand van Scheveningen. Wie gaat er mee een middagje
bandjes kijken?
Datum: zaterdag 25 augustus 2018
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: €10,- per persoon , inclusief 2 non-alcoholische drankjes en een patatje
Adres: Houtrustweg 600, 2583 GA Den Haag!

Niet rolstoeltoegankelijk

