Sluitingsweekend!!!! 12, 13 en 14 juni 2015!!!
Het is bijna weer zover, het jaarlijkse evenement waar iedereen halsreikend naar uitkijkt gaat er weer
aankomen. Het grote WION sluitingsweekend (KK t/m A)!
Dit jaar gaan we activiteiten doen waar je helemaal dol van wordt. Hou de nieuwsbrief goed in de
gaten!!!
En dat is nog lang niet alles. Want ook dit jaar duurt het weekend maar liefst 3 dagen en mag je 2
nachten komen slapen bij WION (in zelf meegebrachte tenten uiteraard). Een kort overzicht van het
weekend:
 Vrijdag: Vanaf 18:30 uur tenten opzetten plus avondactiviteiten. Oefenen voor de
playbackshow voor degene die dat willen.
 Zaterdag: 9:00 uur ontbijt voor de slapers, 9:30 uur verzamelen voor de niet-slapers.
Dagactiviteit met aansluitend bbq (let op, inschrijven voor de bbq (€7,50 p.p.) op de
inschrijflijst op het informatiebord, dit geldt voor iedereen) en de playbackshow.
 Zondag: Leuk spelprogramma. Ouders welkom om te kijken. Afbouwen en einde
sluitingsweekend vanaf 15:00 uur.
Daar wil je natuurlijk bij zijn. Zorg dus dat je zo snel mogelijk je inschrijfstrook hebt ingeleverd bij een
van de mensen die helemaal onderaan de brief vermeld staan.
De kosten (iedereen die inschrijft doet sowieso mee met het dagprogramma op de zaterdag):
1. 2 nachten slapen (incl 2x ontbijt en 2x luch):
€8,502. 1 nacht slapen (incl ontbijt en lunch):
€7,3. Alleen zaterdag overdag (incl lunch):
€5,50n.b. Prijzen wijken iets af van vorige jaren i.v.m. de kosten van de dagprogramma’s.

Inschrijfstrook sluitingsweekend:

Naam: _____________________________________ komt wel / niet *
Geboortedatum: ________________ Team: ___________
Tel nr. ouder(s) (+ naam): ______________________________________________________
Verzekering + polisnummer: ___________________________________________
Naam huisarts: _________________________________________
Tel huisarts: ___________________________________________
Naam tandarts: _________________________________________
Tel tandarts: ____________________________________________
Medicatie + bijzonderheden: _________________________________________
Ik kom (aankruisen wat van toepassing is):
o
o
o

2 nachten slapen (incl 2x ontbijt en 2x luch):
1 nacht slapen (incl ontbijt en lunch) nl vrijdag/zaterdag *:
Alleen zaterdag overdag (incl lunch):

€8,50€7,€5,50-

Inleveren bij: Erik Fresen, Mirella van Dijk, Kevin Zuidema of Kim Romijn
*: doorhalen wat niet van toepassing is

