
                                                         

            
    ZONDAG 6 JUNI 2010ZONDAG 6 JUNI 2010ZONDAG 6 JUNI 2010ZONDAG 6 JUNI 2010    

        DAGJE UIT!!!        DAGJE UIT!!!        DAGJE UIT!!!        DAGJE UIT!!!    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma: : : : 8.00 uur8.00 uur8.00 uur8.00 uur vertrek vanaf de hal vertrek vanaf de hal vertrek vanaf de hal vertrek vanaf de hal, onderweg , onderweg , onderweg , onderweg 

koffiestop met 2 x koffie en 1x gebak, koffiestop met 2 x koffie en 1x gebak, koffiestop met 2 x koffie en 1x gebak, koffiestop met 2 x koffie en 1x gebak, ca. 11.ca. 11.ca. 11.ca. 11.15151515 uur uur uur uur boottocht  boottocht  boottocht  boottocht 

van 2 van 2 van 2 van 2 ¼ ¼ ¼ ¼  uur met aan boord een koffietafe uur met aan boord een koffietafe uur met aan boord een koffietafe uur met aan boord een koffietafel. l. l. l. Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek cccca. 1a. 1a. 1a. 13333....33330 0 0 0 

uuruuruuruur,,,,    Aankomst Aankomst Aankomst Aankomst ca. 14.30 uurca. 14.30 uurca. 14.30 uurca. 14.30 uur in de  in de  in de  in de “glazen hoofdstad”“glazen hoofdstad”“glazen hoofdstad”“glazen hoofdstad” Leerdam  Leerdam  Leerdam  Leerdam 

met met met met demonstratie glasblazen en demonstratie glasblazen en demonstratie glasblazen en demonstratie glasblazen en de mogelijkheid tot de mogelijkheid tot de mogelijkheid tot de mogelijkheid tot het het het het kopenkopenkopenkopen    

van diverse handgeblazen objecten. van diverse handgeblazen objecten. van diverse handgeblazen objecten. van diverse handgeblazen objecten. Ca. 16.00 uurCa. 16.00 uurCa. 16.00 uurCa. 16.00 uur terug naar  terug naar  terug naar  terug naar 

Lochem. Tijdens deze terugreis een consumptie in de bLochem. Tijdens deze terugreis een consumptie in de bLochem. Tijdens deze terugreis een consumptie in de bLochem. Tijdens deze terugreis een consumptie in de bus. us. us. us. Ca. Ca. Ca. Ca. 

18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur terug in de hal waar  terug in de hal waar  terug in de hal waar  terug in de hal waar ca. 19.00 uurca. 19.00 uurca. 19.00 uurca. 19.00 uur een buffet zal  een buffet zal  een buffet zal  een buffet zal 

klaarstaan.klaarstaan.klaarstaan.klaarstaan.    

Kosten voor deelnemers aan de recreantenpot Kosten voor deelnemers aan de recreantenpot Kosten voor deelnemers aan de recreantenpot Kosten voor deelnemers aan de recreantenpot € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 Er kan Er kan Er kan Er kan 

evt. evt. evt. evt. 1 1 1 1 huisgenoot mee, deze betahuisgenoot mee, deze betahuisgenoot mee, deze betahuisgenoot mee, deze betaaaaalllltttt    € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 Opgave zo spoedig  Opgave zo spoedig  Opgave zo spoedig  Opgave zo spoedig 

mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk maar  maar  maar  maar uiterlijk 16 meiuiterlijk 16 meiuiterlijk 16 meiuiterlijk 16 mei bij de recreantencommiss bij de recreantencommiss bij de recreantencommiss bij de recreantencommissie ie ie ie 

want vol is volwant vol is volwant vol is volwant vol is vol!!!! Bij inschrijving Bij inschrijving Bij inschrijving Bij inschrijving    bedrag meteen voldoen. bedrag meteen voldoen. bedrag meteen voldoen. bedrag meteen voldoen. Alleen Alleen Alleen Alleen 

bij dringende redenenbij dringende redenenbij dringende redenenbij dringende redenen    wordt  het inschrijfgeld gerestitueerd. wordt  het inschrijfgeld gerestitueerd. wordt  het inschrijfgeld gerestitueerd. wordt  het inschrijfgeld gerestitueerd. 

De overigeDe overigeDe overigeDe overige kosten kosten kosten kosten van deze dag  van deze dag  van deze dag  van deze dag  word word word wordenenenen betaald uit de  betaald uit de  betaald uit de  betaald uit de 

recreantenrecreantenrecreantenrecreantenkaskaskaskas....    

                                        


