Reis senioren KBO Galder Strijbeek 18-9-2019
We gaan een dagje uit met de bus, er is gekozen voor iets wat voor iedereen goed te doen is. Om de
prijs interessant te houden, gaan we dit samen doen met de afdeling Alphen.
Het programma voor deze dag is als volgt:
9 uur vertrek Galder Leeuwerik; Strijbeek Frans en Liza. Daarna halen we onze mede reizigers uit
Alphen op.
Via een mooie route brengt de bus ons naar Berlicum. Bij de kamelen boerderij van de familie Smits
worden we verwelkomt met koffie en wat lekkers. Kamelen, hebt u ze al eens gezien op een
boerderij? Waar ze gemolken worden, hoe ze leven in kudde verband? Of ze hetzelfde gemolken
worden als een koe, wat ze doen met de melk, hoe de fokkerij in elkaar steekt? Ze gaan het ons
allemaal vertellen tijdens de rondleiding. Na de rondleiding staat er een uitgebreide lunch voor ons
klaar.
Van Berlicum rijden we naar Den Bosch waar we vrije tijd hebben om een rondwandeling te maken.
Rond de klok van 15.30u wacht ons een rondvaart door de Binnen Dieze van Den Bosch. Rond de klok
van 17uur gaan we huiswaarts.
Er is voor gekozen geen afscheid diner. Is de wens dit wel te doen, dan kunt u dit op het inschrijf
formulier aangeven en regelen wij het voor u als we weer terug zijn in Galder-Strijbeek.
De kosten voor deze dag zijn €55,- incl. boven vermeld programma, exclusief extra dranken en privé
uitgaven. En let op: BETAALD IS OPGEGEVEN.
Is er voor deze reis ook belangstelling bij een niet lid? Dan mogen zij ook inschrijven. Ze worden op
volgorde van binnenkomst op een wachtlijst gezet en betalen als niet lid €60,-.
In het kort:
Datum:

18 september 2019

Vertrek:

9 u vanaf de Leeuwerik Galder; Strijbeek Frans en Liza

Thuis :

rond 18 u.

Kosten:

€55,-

Opgave:

voor 25 augustus 2019

Voor vragen: Marjes van Etten. Tel. 06-22820075 of mail marjes@van-etten.eu.
Wij, het bestuur, hebben er zin in en jullie ook daar zijn we van overtuigd.

Inschrijf formulier reis senioren KBO Galder- Strijbeek.

Datum: 18 september 2019
Naam:
Adres:
Telefoonnummer thuis front:
Wenst afscheid diner: ja / nee
•

Gaat akkoord dat er foto”s worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor website.

•

U gaat mee met deze reis op eigen risico.

•

Bent bekend met deze voorwaarden.

Bedrag €55,- pp overmaken voor 25 augustus 2019 op nr NL65RABO0116721022 met vermelding
reis.
Niet lid €60,- overmaken op boven staande rek. nr.

