
Een namiddag op de Paaskermis 
te Oudenaarde voor jongeren 

met een beperking, 
aangeboden door de foorkramers

Woensdag 19 april 2017

VOOR WIE ?
Voor alle kinderen en 
jongeren van Oudenaarde 
tussen 2,5 en 21 jaar met 
een mentale of fysieke 
handicap

WAAR ?
14.00u.: verzamelen met 
begeleider in het KBO Sint-
Walburga, Smallendam 6

PROGRAMMA
14.15u. : bezoek aan de 
kermis. De kinderen 
ontvangen een bonnetje 
“goed voor 2 oliebollen” 
en een polsbandje waarmee 
ze gratis op de attracties 
mogen.

16.00u.: een aandenken en 
een drankje in het KBO Sint-
Walburga, Smallendam 6

INSCHRIJVEN: Gelieve onderstaande inschrijvingsstrook tegen ten laatste woensdag 5 april op te sturen of af te geven  
in: Speel-o-theek de Zevensprong (Maagdendale 27 – 9700  Oudenaarde) of mail naar speelotheek@oudenaarde.be

Naam (kind) : ..........................................................................................................................................................................
Voornaam :  ............................................................................................................................................................................
Adres :  .....................................................................................................................................................................................
Leeftijd : ………..  extra hulp nodig bij begeleiding op de attractie : ja / nee
Naam (begeleider) ................................................................................................................................................................
Gsm :  .......................................................................................................................................................................................

VOOR WIE ?

Paasfoor

de zevensprong 

stedelijke 
speel-o-theek 
Oudenaarde 
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