
                                                                             

            

            ZZZZATERATERATERATERDAG DAG DAG DAG 9999 JUNI 201 JUNI 201 JUNI 201 JUNI 2012222    

                                                            DAGJE UIT!!!DAGJE UIT!!!DAGJE UIT!!!DAGJE UIT!!!    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma::::    8.8.8.8.33330 uur0 uur0 uur0 uur    vertrek vanaf de halvertrek vanaf de halvertrek vanaf de halvertrek vanaf de hal, onderweg , onderweg , onderweg , onderweg 

koffiestop met 2 x koffie en 1x gebakkoffiestop met 2 x koffie en 1x gebakkoffiestop met 2 x koffie en 1x gebakkoffiestop met 2 x koffie en 1x gebak (gratis) (gratis) (gratis) (gratis),,,,    ca. 11.ca. 11.ca. 11.ca. 11.15151515 uur uur uur uur        

AankomstAankomstAankomstAankomst:    :    :    :        FloriadeFloriadeFloriadeFloriade----Venlo.Venlo.Venlo.Venlo.        

(zie voor info www.floriade.nl)(zie voor info www.floriade.nl)(zie voor info www.floriade.nl)(zie voor info www.floriade.nl)    

    Ca. 16.Ca. 16.Ca. 16.Ca. 16.45454545 uur uur uur uur    terugterugterugterugreis met onderweg een Bourgreis met onderweg een Bourgreis met onderweg een Bourgreis met onderweg een Bourgoooondisch ndisch ndisch ndisch BuffetBuffetBuffetBuffet(gratis)(gratis)(gratis)(gratis)    

bij Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo.bij Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo.bij Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo.bij Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo.        Aankomst Lochem ca.20.30Aankomst Lochem ca.20.30Aankomst Lochem ca.20.30Aankomst Lochem ca.20.30----        

Kosten voor deelnemers aan Kosten voor deelnemers aan Kosten voor deelnemers aan Kosten voor deelnemers aan ““““recreantenpotrecreantenpotrecreantenpotrecreantenpot””””    € € € € 11115,005,005,005,00....    Er kan evt.Er kan evt.Er kan evt.Er kan evt.    1111    

partnerpartnerpartnerpartner,huisgenoot, familielid,huisgenoot, familielid,huisgenoot, familielid,huisgenoot, familielid    mee, mee, mee, mee, kostenkostenkostenkosten    € € € € 22225,005,005,005,00....    Opgave Opgave Opgave Opgave z.s.m.z.s.m.z.s.m.z.s.m. maar maar maar maar    uiterlijk uiterlijk uiterlijk uiterlijk 

4444 mei mei mei mei !!!!    (i.v.m. reservering(i.v.m. reservering(i.v.m. reservering(i.v.m. reservering))))    bij de recreantencommissie want vol is volbij de recreantencommissie want vol is volbij de recreantencommissie want vol is volbij de recreantencommissie want vol is vol!!!! Bij  Bij  Bij  Bij 

inschrijvinginschrijvinginschrijvinginschrijving    graag graag graag graag bedrag meteen voldoen. De overigebedrag meteen voldoen. De overigebedrag meteen voldoen. De overigebedrag meteen voldoen. De overige kosten word kosten word kosten word kosten wordenenenen betaald u betaald u betaald u betaald uit it it it 

de de de de ““““recreantenrecreantenrecreantenrecreantenpotpotpotpot””””.... Restitutie bijdrage vindt alleen plaats bij hoge uitzondering. Restitutie bijdrage vindt alleen plaats bij hoge uitzondering. Restitutie bijdrage vindt alleen plaats bij hoge uitzondering. Restitutie bijdrage vindt alleen plaats bij hoge uitzondering.    

 Mocht blijken dat de bus niet helemaal vol Mocht blijken dat de bus niet helemaal vol Mocht blijken dat de bus niet helemaal vol Mocht blijken dat de bus niet helemaal vol     komt dan kunnen ook overige leden komt dan kunnen ook overige leden komt dan kunnen ook overige leden komt dan kunnen ook overige leden 

van De Toekomst mee tegen een kostprijs van € 70,00 p.p. Volgorde van van De Toekomst mee tegen een kostprijs van € 70,00 p.p. Volgorde van van De Toekomst mee tegen een kostprijs van € 70,00 p.p. Volgorde van van De Toekomst mee tegen een kostprijs van € 70,00 p.p. Volgorde van 

inschrijving is hiervoinschrijving is hiervoinschrijving is hiervoinschrijving is hiervoor bindend.or bindend.or bindend.or bindend.        EindEindEindEind mei horen deze ingeschrevenen z.s.m. of  mei horen deze ingeschrevenen z.s.m. of  mei horen deze ingeschrevenen z.s.m. of  mei horen deze ingeschrevenen z.s.m. of 

ook zij mee kunnen. Lunch en Consumpties zijn voor eigen rekening, in de busook zij mee kunnen. Lunch en Consumpties zijn voor eigen rekening, in de busook zij mee kunnen. Lunch en Consumpties zijn voor eigen rekening, in de busook zij mee kunnen. Lunch en Consumpties zijn voor eigen rekening, in de bus    

zijnzijnzijnzijn ook consumpties verkrijgbaar koffie € 0,80, frisdrank € 1,00 en bier € 1,50 ook consumpties verkrijgbaar koffie € 0,80, frisdrank € 1,00 en bier € 1,50 ook consumpties verkrijgbaar koffie € 0,80, frisdrank € 1,00 en bier € 1,50 ook consumpties verkrijgbaar koffie € 0,80, frisdrank € 1,00 en bier € 1,50    

                                                 


