
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

Programma. 

10u00: Onthaal, uitdelen 

toegangsbandjes en 

parkingtickets 

10u30 -12u30: Vrij bezoek park. 

12u30 -13u30: Lunchbuffet. 

Locatie: Wunderbar 

13u30 -17u30: Vrij bezoek park. 

18u00: Sluiting park 

Familie.......................................

schrijft in voor de familiedag. 

 
Wij komen met  

Kinderen: (naam, voornaam, leeftijd). 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………… 

 
Ouders: (naam en voornaam) 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………… 
 
Wij betalen een totaalsom van ……………… euro 

op rekeningnummer BE49 7350 0647 8271 

BIC: KREDBEBB van VLOK-CI vzw met 

vermelding van: “voorjaarsfamiliedag”  

 
Gelieve duidelijk aan te kruisen: 

O Wij wensen gebruik te   maken 

van een tolk.  

O Wij wensen geen enkele vorm 
van publicatie van foto’s van onze 

kinderen. 

 
 
 

Op zaterdag 28 april 2018 nodigen 

wij u graag uit op onze familiedag.  

Op vraag van verschillende leden 

gaan we deze keer naar  

Inschrijfstrook 

Maatschappelijke zetel VLOK-CI vzw: 
Peter Benoitlaan 45 

3010 Kessel-Lo  
Ondernemingsnummer: 0480.612.729 

http://www.vlok-ci.eu  
 

Vlaamse Ouders van 

Kinderen met 
Cochleaire Inplant vzw 
 

Toegankelijkheid 

Tijdens de familiedag voorzien wij, 

indien gevraagd, een VGT tolk.  

Het park is volledig rolstoel en buggy 

toegankelijk. 

Bij sommige attracties gelden er 

specifieke toegangsregels ivm fysieke 

beperkingen. Meer info aan de 

attracties. 

 

http://www.vlok-ci.eu/


 

Voorjaarsfamiliedag 2018 

Maaltijd 

Volwassenen: 

- Tomaten crème soep. 
- Een variatie van harde broodjes en 
zachte witte bolletjes. 
- Verschillende soorten beleg waaronder 
kaas, salami, smeersalades,… 
- Sla, tomaat, komkommer, ei,… 
- Hagelslag, pindakaas, confituur, 
chocopasta. 
- Koffie, Thee, sappen, water en melk. 
 
Voor de kids tot en met 12 jaar: 
Toverland menu box met frieten, snack 
naar keuze, frietsaus, drankje en 
verrassing 

 
 

 

 

Inschrijving vóór 14 april 

Uw inschrijving is definitief als u vóór 

14 april 2017 het inschrijfformulier 

hebt ingevuld op onze website of de 

inschrijfstrook hebt teruggestuurd en 

het te betalen bedrag hebt 

overgeschreven op ons 

rekeningnummer:  

BE49 7350 0647 8271 

BIC: KREDBEBB.  

Na deze datum worden geen 

inschrijvingen meer aangenomen. 

 

Inschrijfstrook terug te 

sturen naar: 

info@vlok-ci.eu 

VLOK-CI vzw 

Carla De Saer 

Parelhoenstraat 51 

9080 Lochristi 

GSM: 0472/58 88 15 

Prijs 
Kinderen onder 4 jaar betalen 

helemaal niets. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

betalen 15 euro. 

Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar 

betalen 22 euro. 

Parking is inbegrepen.  

 

Activiteiten 

Vrij bezoek aan het park met zijn 

verschillende attracties en shows in 

“Het land van Toos”, “Magic 

Forrest”, “Troy Arena” en “Magische 

Vallei”. 

 

 

 

Locatie 
Attractiepark Toverland is gelegen tussen 

Eindhoven en Venlo. 

Attractiepark Toverland 

Toverlaan 2 

5975 MR Sevenum 

 

 
 

 

https://goo.gl/forms/Cre4Dlj3rRbvewxV2
https://goo.gl/forms/Cre4Dlj3rRbvewxV2
mailto:info@vlok-ci.eu?subject=Inschrijving%20familiedag%20VLOK-CI

