
WONOzo Karmelietenstraat 12-14 9500 Geraardsbergen 054/42 16 17  info@wonozo.be www.wonozo.be  

 

 

HET DANCEFESTIVAL VOOR PERSONEN  

MET EEN BEPERKING EN HUN BEGELEIDERS !!  

                        Meer info www.bootsea.be  

 
CONCREET:  

Wanneer:    DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019  

  13u – 21u30 (aanwezig op het festivalterrein) 

Wie:  Cliënten die aangesloten zijn bij WONOzo en maximum 1 extra persoon 

Prijs:   5 euro voor cliënten van WONOzo (inclusief ingang en busvervoer) 

15 euro voor extra persoon (inclusief ingang en busvervoer)  

(! Pas op eten en drinken zijn niet inbegrepen) 

Vervoer:  WONOzo voorziet busvervoer 

Eens wij zicht hebben op de ingeschreven deelnemers, ontvang je in een volgende brief 

meer informatie over het vervoer.   

Zakgeld:  Belangrijk:  !  Voorzie extra geld voor: eten, drinken, eventueel een aandenken …   

  ! De festivalorganisatie laat niet toe dat je eigen drank en eten  

                             meeneemt op het festivalterrein. 

Inschrijven:  Inschrijven kan vóór 1 juli op het nummer 054/42 16 17 (Magda).  

! Pas op: Je bent pas ingeschreven eens je telefonisch contact hebt opgenomen 

en  het inschrijvingsgeld gestort is op rekeningnummer BE05 737-0206351-75 

met de vermelding “Bootsea” en ”Je naam”. 

Geef volgende info door bij je inschrijving :  

Met hoeveel personen ga je mee :  

 1 

 2 

Maak je gebruik van een rolstoel :  

 Ja 

 Nee  
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Waar stap je op de bus :  

 Geraardsbergen Station 

 Aalst Station 

 Gent Dampoort Station 

 

Annulatie:  ! Wegens aankoop van de tickets in de loop van juli, kan bij annulatie je 

inschrijvingsgeld niet terug betaald worden.  

Deelnemers:  De activiteit kan doorgaan vanaf 8 deelnemers tot een maximum van 30 deelnemers. 

 

 

 

  Wist je dat…? 
 

… Wonozo dankzij de Music for Live-acties deze activiteit aan een zeer mooie prijs kan aanbieden? 

De normale prijs van een ticket is namelijk maar liefst 18 euro!  

… Bootsea op de zeedijk aan het strand van Oostende doorgaat? Naast een overdekte dancehall en 

een buitenpodia, is er ook een chill-tent! 

 

Saskia en Sofie oefenen alvast hun dansmoves en kijken er al hard naar uit.  

Hopelijk jullie ook? Graag tot dan! 

 

Karen, Kelly, Peter, Karlien, Sofie, Saskia, Silke, Shana en Tine, je WONOzo-team! 
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