Hallo ouders/verzorgers, jongens en meisjes,
de activiteitencommissie van VTV organiseert:

Eindfeest 2022
Met veel plezier kunnen we melden dat er weer een groot eindfeest komt dit jaar. Om 10.00
uur starten we met de jongste leden van VTV. Gezellig samen met ouders/verzorgers
genieten van de klim- en klauterbaan. Leuke (water)spelletjes zullen zeker niet ontbreken.
Even uitrusten kan natuurlijk ook, met een kopje koffie, thee of iets fris voor de kinderen en
iets lekkers erbij. Jongere broertjes en/of zusjes zijn ook welkom. Wel even van te voren
opgeven en voor hen betalen.
Oudere broertjes en zusjes kunnen we helaas niet toestaan. Dat zou ten koste gaan van het
ongedwongen spelen van de kleintjes. Om 11.30 uur zwaaien we jullie weer naar huis.
Vanaf 13.30 uur start dan het feest voor de VTV leden vanaf ongeveer 5 t/m 12 jaar. Gezien
de verwachte drukte is dit alleen voor VTV leden. We gaan super leuke spelletjes doen en
ook voor jullie is er de klim- en klauterbaan. Rond 16.30 uur is het afgelopen en hebben jullie
meteen lekker gegeten.

Bij mooi weer, zwemkleding en grote handdoek mee.
Bij minder weer is er een binnenprogramma.
Datum: zondag 17 juli 2022
Tijd: 10:00 – 11:30 uur, peuters/kleuters t/m 5 jaar
13.30 – 16:30 uur, VTV leden vanaf 5 t/m 12 jaar
Kosten: t/m 5 jaar € 3,50 p.p. (morgen)
vanaf 5 t/m 12 jaar 5,00 p.p. (middag)
Plaats: grasveld naast clubhuis VTV,
Baskensburgplein 12
Informatie: Gina Boogaard, tel. 419668
Strookjes met geld inleveren t/m zondag 10 juli bij de leiding, Nicole de Kam (Nieuwendijk
19) of Gina Boogaard (Anjelierenlaan 155).
Tijdens het eindfeest worden foto’s gemaakt (www.vtv-vlissingen.nl).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ……………………………….…..……………….……..………
Leeftijd: …………jaar, ik kom ’s morgens € 3,50/’s middags € 5,00
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Tel. nr.: ………………..………………………….…………………….
Ik dans/gym op: ………….…………dag bij meester/juf ……………
van ……….…. tot ……….... uur
Allergieën/dieet: nee/ja, welke ….………….....................................
Vegetarisch
nee/ja
Strookjes inleveren t/m zondag 10 juli bij de leiding, Gina Boogaard , Anjelierenlaan 155 of Nicole de Kam,
Nieuwendijk 19.

