
We vertrekken ‘s morgens om 8.15 uur per luxe touringcar vanaf de Rijnhal in Arnhem.
Om 10.00 uur gaat het park open tot 17.00 uur.
We vertrekken uit Hellendoorn om 17.00 uur en arriveren rond 18.30 uur in Arnhem.

De kosten bedragen voor leden van de VGPP en eigen gezinsleden € 15,00 per persoon.  
Extra introducees betalen € 20,00 per persoon. 
De prijs is inclusief busreis en entree Avonturenpark Hellendoorn en een voucher voor 1x frikandel 
met frites met fritessaus en een pakje fris.

Betaling:
Het verschuldigde bedrag dient u van tevoren over te maken op rekeningnummer 
NL46INGB0000916812 t.n.v. VGPP o.v.v. Dagje Hellendoorn.
U krijgt geen bericht van bevestiging van uw aanmelding. Zodra u zich heeft aangemeld bent u  
gehouden het bedrag te betalen, ook als u door omstandigheden verhinderd bent of met minder  
personen komt. (vervanging door anderen is mogelijk).
Inschrijving op volgorde van binnenkomst en vol is vol!

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier voor woensdag 29 maart a.s. in te leveren
via vgpp@gelderland.nl  of op onze site www.vgpp.nl

Namens Uw VGPP bestuur
Yvonne van Brink en Diana Delsink

Wie gaat er mee naar Avonturenpark Hellendoorn
op dinsdag 25 april 2017

2017

Voor informatie

Diana Delsink (MS beg. grond)
(026) 359 9115

Yvonne van Brink
(026) 359 9007

vgpp@gelderland.nl
www.vgpp.nl
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Naam: 

Afdeling:

Wij komen met  __________  personen op dinsdag 25 april 2017. 

Totaal _________ kind(eren), in de leeftijd van

1e kind: _________ jaar

2e kind _________ jaar

3e kind _________ jaar

4e kind _________ jaar

Aanmeldingsstrook Avonturenpark Hellendoorn zoeken inleveren of via e-mail van 
vgpp@gelderland.nl uiterlijk woensdag 29 maart 2017.

Nog geen lid van de VGPP
Kijk dan op http://www.vgpp.nl/data/assets/files/combilidmaatschap_vgpp-cgc_v4.pdf  
en meld je aan via het inschrijfformulier 

Aanmeldingsstrook: Hellendoorn 2017

Intern
Diana Delsink
MS Beg. grond

Van buiten
Provincie Gelderland
t.a.v.  Diana Delsink

Antwoordnummer 411 
6800 WC Arnhem 
(postzegel niet nodig)

Alleen volledig ingevulde  
formulieren worden in  
behandeling genomen.

vgpp@gelderland.nl
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