De Zomervakantie bij TAS
Ook deze zomer is er van alles te beleven bij TAS, je hoeft je dus niet te vervelen, maar zorg dan wel
dat je je op tijd bent met aanmelden anders is het misschien vol en dat zou jammer zijn.
Omdat wij als vrijwilligers liefst onze tijd in activiteiten voor jullie stoppen i.p.v. in administratieve
zaken willen we jullie vragen gebruik te maken van de inschrijfdagen zodat wij snel verder kunnen met
alles regelen, daarom is aanmelden per mail dit jaar ook duurder omdat wij daar erg veel werk aan
hebben, we gaan er vanuit dat jullie dit wel begrijpen.
De inschrijfdagen zijn op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur bij TAS aan het van Eedenplein
3. Betalen doe je bij inschrijving en kan contant, met een Tikkie, de Huygenpas of volgens afspraak
Bij inschrijving volgt een formulier, hierop noteer je als ouder/voogd de gegevens van het kind en
worden bijzonderheden aangegeven. Ook vult u hierop het inschrijfnummer van uw
ziektekostenverzekering in, neem dit dus mee! Schrijf je voor een andere ouder een kind in? Neem de
naam, adres, e-mailadres en geboortedatum vast mee. Koop de kaart(en) en doe een aanmelding. De
ouders zelf vullen dan de overige gegevens voor ons in en tekenen voor de voorwaarden

Week 1: Van maandag 15 t/m donderdag 18 juli De TAS Special
Wat is dit? Een nieuwe vorm van een spelweek met een programma voor klein en groot.
Dat wordt echt bijzonder, met heel veel leuke dingen. Voor deze week koop je een weekkaart en doe
je dus alle hier onderstaande dagen mee.
Maandag 15 juli Speurdag
Een bijzondere speurtocht door Heerhugowaard. De kinderen komen allemaal tegelijkertijd, de tocht
wordt op leeftijd aangepast.
Voor: iedereen van 4 t/m 13 jaar
Tijd: 10.30 uur start bij TAS aan het van Eedenplein 3 tot 15.00 uur waarbij de kinderen opgehaald
worden bij het parkeerterrein van de Bolle Buik aan de Dreef8
Bijzonderheden: Let op brengen en halen is op een andere plek! We eten pannenkoeken.
Dinsdag 16 juli Dagje uit de Goudvis.
Een fijne speeltuin binnen en buiten is genoeg te beleven, daar gaan we ons goed vermaken
Voor: iedereen van 4 t/m 13 jaar
Tijd: 10.00 tot 15.30 uur vertrek en aankomst bij TAS aan het van Eedenplein 3
Bijzonderheden: Je krijgt van ons een polsbandje en een hesje aan ter herkenbaarheid. Neem zelf
een broodje mee voor extra trek. Wij regelen drinken, een patatje, een ijsje en iets lekkers
Woensdag 17 juli Knutseldag
Vandaag gaan we lekker knutselen en van alles maken.
Voor: 4 t/m 7 jaar
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur de activiteit is in TAS
Woensdag 17 en donderdag 18 juli Stoere spellen dag met Slaapnacht
Dit is echt tof! We gaan logeren op een plek waar we allerlei gave spellen gaan doen zoals Levend
stratego en nog veel meer.
Tijd: 14.00 uur woensdag vertrek bij TAS tot donderdag 12.00 uur aankomst bij TAS
Bijzonderheden: Neem zelf slaapspullen (slaapzak/dekbed, kussen, laken, toiletspullen en extra
kleding mee. ook een lange broek een jas en dichte schoenen moeten mee! Gebruik je medicatie?
Vergeet dit dan niet met ons te regelen.
Kosten voor het gehele programma: voorverkoop €19,50 daarna €22,50
Inschrijven kan op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur voor 19,50 of online voor €22,50 via
tasactiviteiten@gmail.com . Beltalen kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas.

Week 2: Donderdag 25 juli dagje uit naar Linnaeushof
Vandaag gaan we naar het Linnaeushof, gewoon omdat je daar zo heerlijk kunt spelen
Je neemt zelf een broodje mee zodat er iets op zit dat jij lekker vindt en wij zorgen voor een
patatje, voldoende drinken en lekkers
Voor: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur vertrek en aankomst beide bij TAS aan het van Eedenplein 3
Bijzonderheden: Neem bij mooi weer zwemkleding en een handdoek mee want er is ook een natte
speelhoek. Je krijgt van ons een polsbandje en een hesje aan ter herkenbaarheid. Neem zelf een
broodje mee voor extra trek. Wij regelen drinken, een patatje, een ijsje en iets lekkers
Kosten: voorverkoop €12,50 daarna €15,00
Inschrijven kan op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur voor 12,50 of online voor €15,00 via
tasactiviteiten@gmail.com . Beltalen kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas.

Week 3: Dinsdag 30 juli Ontbijt pyjamabingo
Vandaag gaan we bingo spelen, maar dit doen we terwijl er een lekker ontbijt voor je klaar staat en je
mag als je dat leuk vindt in je pyjama komen. Niet omdat het moet maar omdat het kan. Je mag ook
gewoon in je kleren komen hoor ☺
Voor: iedereen van 4 t/m 12 jaar
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur in TAS van Eedenplein 3
Bijzonderheden: vergeet niet van te voren je (di)eetwensen en eventuele allergieën door te geven,
ouders kunnen meekomen om de jongste kinderen te helpen bij de bingo, maar niet zelf meedoen aan
het spel. We spelen 3 rondes
Kosten: voorverkoop €3,50 daarna €5,00
Inschrijven kan op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur voor 3,50 of online voor €5,00 via
tasactiviteiten@gmail.com . Beltalen kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas.

Week 4 : Maandag 5 augustus Dagje uit naar Land van Fluwel
Een dagje uit naar het Land van Fluwel. Je neemt zelf een broodje mee zodat er iets op zit dat jij
lekker vindt en wij zorgen voor een patatje, voldoende drinken en lekkers
Voor: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur vertrek en aankomst beide bij TAS aan het van Eedenplein 3
Bijzonderheden: Neem bij mooi weer zwemkleding en een handdoek mee want er is ook een natte
speelhoek. Je krijgt van ons een polsbandje en een hesje aan ter herkenbaarheid. Neem zelf een
broodje mee voor extra trek. Wij regelen drinken, een patatje, een ijsje en iets lekkers
Kosten: voorverkoop €12,50 daarna €15,00
Inschrijven kan op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur voor 12,50 of online voor €15,00 via
tasactiviteiten@gmail.com . Beltalen kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas.

Week 5: ma 12 t/m do 15 augustus: Huttenbouw thema Hulpverlening
Dit jaar is de huttenbouw van TAS van maandag 12 t/m donderdag 15 augustus
Voor kinderen van 8 t/m 15 jaar (de ondergrens in leeftijd is voor kinderen die in 2011 geboren)
We bouwen dit jaar op het parkeerterrein aan de Oeverzeggeweg bij Sporthal de Draai
Programma Huttenbouw 2019:
Maandag 12 augustus: van 10.00 uur tot 15.00 uur – bouwen
Dinsdag 13 augustus: van 10.00 uur tot 15.00 uur – bouwen
Woensdag 14 augustus: van 10.00 tot 15.00 uur – bouwen, schilderen en versieren hutten
Woensdag 14 augustus vanaf 19.00 uur: Je hebt thuis gegeten en komt naar de bonte avond en het
slaapfeest
Donderdag 15 augustus: Ontbijten, afbreken en om 9.30 uur naar huis
Het uitgebreide programma staat op www.tasheerhugowaard.nl onder het kopje Huttenbouw. Tussen
de middag blijf op het terrein en neem je zelf je brood mee. Wij zorgen voor drinken en iets lekkers.

Ook dit jaar hebben we “Grote Denkers Korting”:
Als je je deelnamekaart op 17 mei of 24 mei tussen 15.00 uur en 20.00 uur op komt halen in TAS zijn
de kaarten voor de huttenbouw slechts € 17,50 per stuk.
Huttenbouw voordeelkaarten worden in TAS verkocht op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur
en kunnen niet gereserveerd worden. Hierna zijn de kaarten € 20,00, maar wees er snel bij, want
vol=vol.
Betalen doe je bij inschrijving en kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas
Na bovenstaande data zijn overgebleven deelnamekaarten via onderstaand e-mailadres te bestellen
(dus niet telefonisch en ook niet voor de verkoop in TAS, reserveren kan helaas ook niet). Vergeet in
de mail dan niet de naam/achternaam en leeftijd van uw kind en uw 06-nummer te vermelden. E-mail:
huttenbouwtas@gmail.com

Week 6 vrijdag 23 augustus Koken en Back to school disco
We gaan koken, eten en disco-en beter kan de vakantie toch niet afgesloten worden lijkt ons
Voor: kinderen van 9 t/m 14 jaar
Tijd: 16.00 tot 21.00 uur
Bijzonderheden: geef bij inschrijving je (di)eetwensen en eventuele allergieën door
Kosten: voorverkoop €3,50 daarna €5,00
Inschrijven kan op vrijdag 7 en 14 juni van 14.30 tot 18.00 uur voor 3,50 of online voor €5,00 via
tasactiviteiten@gmail.com . Beltalen kan contant, met een Tikkie of de Huygenpas.

