SOB-Venlo dag
Kasteeltuinen
27 augustus 2017

Bijlage ‘Kasteeltuinen’ bij nieuwsbrief SOB Venlo van juli 2017:
Op zondag 27 augustus zijn we voor het vierde jaar op rij te gast bij de Kasteeltuinen in Arcen.
Dit jaar hebben we weer gekozen voor een zondag. Dit is de dag dat onze oudere senioren
vaak het eenzaamste zijn. Dit is ook de dag dat onze jongere (nog werkende) senioren ook
kunnen komen genieten.
Sinds Stichting Het Limburgs Landschap tijd, energie en geld in de Kasteeltuinen steekt zijn de
Kasteeltuinen (zowel kasteel als tuinen) met het jaar mooier en interessanter geworden.
Ons arrangement houdt in:
▪

Toegang tot de Kasteeltuinen

▪

Kunst-expo “Floating Japan”: Deze expositie toont scènes uit het nachtelijke stadsleven in de 17e eeuw in Japan waarin geisha’s, worstelaars en prostituees een prominente rol spelen.

▪

Gratis rondleiding door het park

▪

Miniconcerten van de pianola in het Kasteel

▪

Optreden muziekgezelschap: Onze ‘eigen’ aangesloten vereniging Festina Lente.

Arrangement: entree, koffie en vlaai, lunch, parkeermunt.
Arrangementsprijs € 17,50 p.p.
Senioren met een abonnement voor de Kasteeltuinen krijgen € 10,00 korting.
Senioren die niet zijn aangesloten bij SOB Venlo betalen een toeslag van € 5,00.

Ontvangst en registratie is van 10:00u tot 11:00u. U ontvangt dan een dagprogramma met
een plattegrondje met daarop alle activiteiten aangeduid. Tevens ontvangt u een voucher voor
koffie en vlaai (de hele dag geldig op alle geopende horeca locaties).
De lunch gebruiken we gezamenlijk tussen 13:00u en 14:00u in het Kasteel.
NB. Hebt u echt geen gelegenheid om in Arcen te komen, geef dit dan aan ons door. Wij doen
ons best om dan tegen minimale kosten iets te regelen voor u.
Vanwege het feit dat we onderscheid moeten kunnen maken tussen senioren die wel of niet
zijn aangesloten bij SOB Venlo, is inschrijving per persoon noodzakelijk.
Totaalbedrag aub direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. Kasteeltuinen en het SOB-nummer van de contactpersoon van uw inschrijving.
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Inschrijfformulier SOB-Venlo dag Kasteeltuinen | zondag 27 augustus 2017
nr.

nummer
SOB-pas
2017

Naam
adres
postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

abonnement
Kasteeltuinen?
j/n

1
Bovenstaande persoon is de contactpersoon voor alle aanmeldingen via dit formulier.
De contactpersoon zorgt voor de betaling.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De aanmelding van de onderstaande personen worden behandeld door bovenstaande contactpersoon.
nr.

SOB
nummer
of
“nieuw”

Hebt u een SOB-pas 2017, dan volstaat het invullen van
uw naam.
Hebt u GEEN SOB-pas 2017, dan naam & adres invullen
En eventueel in de linker kolom “nieuw” invullen

telefoon
en/of
e-mail

abonnement
Kasteeltuinen?
j/n

2

3

4

5

6

7

8
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2017, zonder abonnement Kasteeltuinen
Senioren met SOB seniorenpas 2017, met abonnement Kasteeltuinen
Senioren zonder SOB seniorenpas 2017, zonder abonnement Kasteeltuinen
Senioren zonder SOB seniorenpas 2017, met abonnement Kasteeltuinen
Totaal

prijs p.p.
€ 17,50
€ 7,50
€ 22,50
€ 12,50

bedrag

Inschrijven bij voorkeur per e-mail naar info@sobvenlo.nl.
Inschrijven (alleen als e-mail niet mogelijk is) m.b.v. dit formulier, sturen naar
SOB Venlo, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
SOB Venlo, Graaf Hendrik van den Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
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