Hallo daar! Ben jij:
12 t/m 15 jaar en hou je wel van een feestje?
Lees dan eventjes door:

Wil jij de
leukste
(thema!)
feesten in de
Zonnewijzer
beleven?
Wil jij
verzekerd zijn
van een
kaartje en dat
ook nog eens
goedkoper?

Dan is de Rittenkaart
echt iets voor jou! Je
betaalt 15 euro voor 6
feesten! Daarnaast
krijg je 50% korting op
de andere feesten in
de Zonnewijzer!

Wat kost zoiets?
 €15,00 voor maar liefst 6 themafeesten. De entree
voor 1 themafeest is €4,00. Je betaalt dus nu maar €15,00 in plaats van €24,00!
Waar is de rittenkaart te koop?
 Je kunt een envelop in de bus doen met je naam,
adres en geboortedatum en het bedrag bij Laura Stoker, westerstraat 9. Je krijgt dan de
rittenkaart bij jou in de bus. Of je kan natuurlijk eerst een themafeest ‘0% alcohol, 100% fun’
bezoeken en op de avond zelf jouw gegevens + het bedrag achterlaten, dan krijg je je
rittenkaart zo snel mogelijk in de bus.
Wanneer is het eerste themafeest?  Het eerste feest is op 1 februari 2013; de neonparty!
Met lichtgevende schmink en armbandjes wordt het een flitsend feestje.

Wat voor soort themafeesten zijn er?  Black&White party, The summer is magic, The neon
party, natuurlijk de SCHUIMPARTY.. en de rest blijft een verassing!
 achter op deze pagina te vinden.
Informatie voor ouders
Vraag & antwoord:
Wat houdt een themafeest ‘0% alcohol, 100% fun’in?
Geen alcohol, niet roken, geen drugs. Het lijkt op de bekende frisfeesten die in Amsterdam
gegeven worden, maar dan in het klein in de Zonnewijzer! Elk feest dat georganiseerd wordt,
is verbonden aan een thema. We versieren de Zonnewijzer dan zo leuk mogelijk en maken er
met zijn alle een leuk feestje van.
Wie organiseren de themafeesten ‘0% alcohol, 100% fun’?
De bestuursleden van de Zonnewijzer organiseren de themafeesten. Wij zijn een enthousiast
bestuur dat bestaat uit jonge mensen van 18 t/m 25 jaar oud. Tijdens de themafeesten zijn er
altijd meer dan vier bestuursleden aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Is legitimatie verplicht als je een Rittenkaart hebt?
Nee, op een themafeest ‘0% alcohol, 100% fun’ van de Zonnewijzer ben je niet verplicht om
je te legitimeren. Op de rittenkaart zelf staan jouw gegevens, zodat wij kunnen zien dat je de
juiste leeftijd hebt en wij weten wie je bent als je bijvoorbeeld ziek wordt tijdens een
themafeest.
En als je geen rittenkaart hebt en toch naar een themafeest ‘0% alcohol, 100% fun’ wil?
Ja, dan zul je je wel moeten legitimeren. Daar hebben wij 2 redenen voor. Allereerst willen
wij natuurlijk alleen jongeren die 12 t/m 15 zijn binnen hebben. We moeten dus zeker weten
dat jij deze leeftijd hebt. Daarnaast willen wij graag weten wie je bent als er tijdens het feest
wat gebeurt bijvoorbeeld als je ziek wordt.
Wat voor legitimatie heb je nodig?
Als je een rittenkaart hebt, is de rittenkaart voldoende. Als dit niet zo is, is natuurlijk je ID het
beste, maar het mag ook een kopie van je ID zijn.
Mag je roken op de themafeesten ‘0% alcohol, 100% fun’?
Nee, er mag niet gerookt worden in de Zonnewijzer.
Hoe laat sluiten de deuren?
Een themafeest ‘0% alcohol, 100% fun’ begint altijd half 9 en eindigt om half 1.
Wat kost een drankje?
De prijzen liggen tussen de €0,50 en een €1,00

