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De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
nodigt je graag uit op hun SAPpigHe ontmoetingsmoment 

Tolken Vlaamse Gebarentaal worden voorzien.

Heb je nood aan enige vorm van assistentie, gelieve dit te vermelden bij je inschrijving. 

De SAPH zal in de mate van het mogelijke de nodige voorzieningen treff en.

Maandag 19 augustus vanaf 17u30

Open Huis Watersportbaan, Verenigde Natieslaan 2- 9000 Gent 

Zin om kennis te maken met de werking van de SAPH? Of misschien wil je een engagement 

opnemen binnen de SAPH? Het kan beiden terwijl je geniet van een heerlijke kaas-, vlees- 

of veggiebuff et, inclusief aangepaste dranken. Iedereen die het netwerk van de SAPH wil 

versterken is welkom op deze toegankelijke ontmoetingsavond.

Inschrijven kan tot en met zondag 12 augustus 2019

(verplichte inschrijving bij aanwezigheid)

  saphgent@hotmail.com

 telefonisch of per sms: 0486 45 68 91

  Of met bijgevoegde antwoordkaart

nodigt je graag uit op hun SAPpigHe ontmoetingsmoment 

Tolken Vlaamse Gebarentaal worden voorzien.

Heb je nood aan enige vorm van assistentie, gelieve dit te vermelden bij je inschrijving. 

De SAPH zal in de mate van het mogelijke de nodige voorzieningen treff en.
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p/a Anne Sorel

H. Persoonsstraat 58

9050 Gentbrugge

ALS BRIEF 
FRANKEREN
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Ik wil gebruik maken van:

o  Tolk Vlaamse Gebarentaal
o  Andere assistentie
     

Indien je wenst deel te nemen, ontvangen wij graag jouw 
inschrijving voor 12 augustus 2019 (in functie van catering)

Naam  

Ik schrijf me in met           personen

(mezelf in begrepen-graag alle namen vermelden)
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