Inschrijfformulier
Midzomeractiviteiten 2019.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Emailadres:
Tel.nr.:
Het inschrijfformulier invullen en samen met de ingevulde machtiging (eventueel
in contanten)i n een enveloppe voor 30 juni inleveren bij Nel Molenschot (van
Immerseelstraat 12), Jan Hertogh (Kloosterstraat 50) of deponeren in
brievenbus 3 van de Venloene.
ma 8 juli
di 9 juli
wo 10 juli
wo 10 juli
do 11 juli
vr 12 juli
di 16 juli

Wandeling naar "Ons Buiten" in het Kraanven.
Lezing IVN
Gezellige Franse bingo in de theaterzaal van de Venloene
Maandelijkse fietstocht.
Franse avond op het marktplein van de Venloene
Optreden van Jos Thomasse met "Zoete Koek"
Andreas Schotel wandeling in Esbeek

Aantal
personen.

Kosten per
persoon.

Totale kosten.

€
€
€

2.50
3.00
2.50
gratis
€
2.50
€
3.00
gratis

Ik rij met mijn eigen auto ja/neen
Ik wil graag met

do 18 juli

Ik rij met mijn eigen auto ja/neen
Ik wil graag met

ma 22 juli
wo 24 juli

personen meerijden

Dagje Breda

15.00

€

2.50

€
€
€
€

10.00
6.50
4.00
15.00

personen meerijden

Wandeling door het Kraanven
Dagfietstocht naar Den Bosch met bezoek aan carnavalsmuseum
zonder museumjaarkaart
met museumjaarkaart

ma 29 juli
vr 2 aug

€

Bezoek aan de Tilbrgse Lochal
Wandelen en eten bij de Reebok
Vertrek Wetering: fiets 13.00/ auto 1330
Ik ga op de fiets ja/neen
Ik rij met mijn eigen auto ja/neen
Ik wil graag met

ma 5aug
wo 7 aug
do 8 aug
ma 12 aug
t.m.
wo 14 aug
vr 16 aug

Feestelijke midzomerbingo
Dagwandeling
Optreden Maestro en Co
Driedaagse fietstocht naar en door de Biesbosch

personen meerijden

€

4.00
gratis
€
3.00

Neem eerst contact op met jphertogh@home.nl /
362347 om te informeren of er nog plaats is.

Afsluiting van de mza met jeu de boule en buffet.

€

16.50 €

Totaal bedrag.

€

-

-

Bewaar van dit formulier een kopie voor uw eigen administratie.

Ondergetekende machtigt hierbij de Seniorenvereniging Loon op Zand om éénmalig van zijn/haar bankrekening
onderstaand bedrag af te schrijven voor deelname aan de Zomeractiviteiten 2019.
Bankrekening:
Bedrag:
Handtekening:

