Watersportvereniging “De Gouden Ham”
Kreijendijk 2, 6627 KW Maasbommel
Inscheping /vertrek:
Terugkomst Boten:
Gezamenlijke afsluiting:

van 12.00 uur tot 12.30 uur
van 15.00 uur tot 16.00 uur
van 16.30 uur tot 19.30 uur

Op zaterdag 15 juni 2019 organiseren
Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten & W.S.V. De Gouden Ham
“PARA-CRUISE WATERMUZIEKSPEKTAKEL”.
[rolstoeltoegankelijk]
De paracruise 2016 en 2017 kon geen doorgang vinden omdat we geen veilige oplossing hadden als
vervanging van het hijsen van rolstoelgebonden deelnemers. Ingaande 2018 heeft Recreatie mij. de
Uiterwaarde aangeboden om een pont ter beschikking te stellen voor rolstoelgebonden deelnemers.
Trots kunnen wij melden dat Wethouder Ans Mols de officiële opening zal verrichten. De Paracruise
wordt hiermede omgedoopt tot een watermuziekspektakel. De pont zal het middelpunt zijn van een
fantastisch muziekfeest op het water. Op de pont zal ’n DJ Joey vrolijke klanken
de ether in slingeren, terwijl vanaf&rondom de pont diverse
verrassingen o.a. demo’s flyboarden, waterskien etc. worden
geserveerd. Rond de pont snoezelen de motor&zeilboten van de
leden van WSV De Gouden Ham, die zich inmiddels voor de 12
keer beschikbaar stellen om de jongeren met ’n beperking te laten
genieten van een middagje varen in het prachtige natuurgebied
de Gouden Ham.

van DJ Joey

Als u heeft genoten van de heerlijke watermuziekspektakel dan
is er in de feestzaal een gezellige feestelijke “nababbel” onder
het genot van een hapje en een drankje onder muzikale klanken
van DJ-Joey met optreden van Happy Our en Typisch Joris

BIJZONDERHEDEN







Rolstoelers middelpunt van het waterspektakel:
De rolstoelgebonden deelnemers[VIPS] zijn op de pont het middelpunt van het
watermuziekspektakel. De pont is voorzien van een klep en railing. Vanaf deze pont
zal ook de DJ Joey de muziek de ether in te slingeren
Persoonlijke begeleiding Max. 1 pers. (indien geen begeleiding dan gaarne vooraf overleg)
Buffetdeelname: (Voor mensen met een beperking met 1 begeleider GRATIS.)
Voor EXTRA personen geldt een eigen bijdrage van € 10, -voor buffetdeelname
Deelname op EIGEN RISICO

AANMELDINGEN

I.V.M. DE ORGANISATIETIJD ONTVANGEN WIJ GAARNE

OPGAVE DEELNAME
UITERLIJK

9 JUNI

2019

UW AANMELDING DOOR INVULLING EN TERUGZENDING

UW AANMELDING

VAN ONDERSTAANDE OPGAVE-MATRIX
DOOR INVULLING EN TERUGZENDING VAN ONDERSTAANDE OPGAVE-MATRIX
(Attentie: klikken op beantwoorden [werkbalk] dan invullen en vervolgens verzenden!!!!)

s.v.p invullen
Naam deelnemer
Deelname [aankruisen]
Electr./ Duwrolstoel
Naam begeleider

JA

Bijzonderheden
Geen eigen bijdrage

NEE
Geen eigen bijdrage

Telefoonummer
Bij ontbreken van begeleiding
Kan in overleg de organisatie
zo mogelijk hierin voorzien

S.v.p. vermelden wanneer
begeleiding door organisatie
gewenst wordt!
Ingeval buffetdeelname geldt
een eigen bijdrage van € 10 pp

Aantal externe deelnemers
afhankelijk van plaats
DEELNAME EIGEN RISICO

Aan/afmelding:
Spontaniteit van de doelgroep is de basis van het succes en continuïteit van de actie. Hiertoe behoort zeer zeker de tijdige aan/afmeldingen.
Het is voor U een kleine moeite om je tijdig aan te melden resp. af te melden. Ook het TIJDIG aan/af-melden is voor de organisatie een welkome
informatie om tijdig het deelnamen-animo te kunnen bepalen m.b.t. het aantal beschikbare boten.
Nieuwe deelnemers!!!
Kent u iemand uit de regio die tot onze doelgroep [ jongeren met lichamelijke beperking en chronisch zieke jongeren] behoort en die wellicht aan
onze activiteiten wil deelnemen!!!! Geef ons dit dan fff door dan kunnen wij deze aspirant-deelnemers alsnog uitnodigen.
Privacy:
We leggen de vele leuke momenten van onze activiteiten vast op foto e/o film. Dit is een leuk aandenken van deelname aan onze activiteiten. Bovendien
ondersteunen de deelnemers hiermede onze promotionele doeleinden, waarvoor deze ook worden gebruikt.
Deelname aan onze activiteiten betekent toestemming dat de deelnemende VIP’s en overige bezoekers gefotografeerd en gefilmd mogen worden, tenzij vóóraf
schriftelijk per email info@adriedijkenloopgehandicapten.nl kenbaar is/wordt gemaakt hiervoor geen toestemming te verlenen. Wij zullen hiermede tijden de
activiteiten rekening houden.

Voor actie-info zie verder:
Website : http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?fref=ts
Alvast bedankt voor jullie snelle reactie
Beneden-Leeuwen, 8 mei 2019
Groetend

Cees Zondag
Coördinator Actie Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten
Telf 0487-592589 e-mail cgmzondag@hetnet.nl

