Lustrum viering
Maascruise
woensdag
6 september 2017
Bijlage ‘Maascruise ’ bij nieuwsbrief SOB Venlo van juli 2017:
Dit jaar viert SOB Venlo haar 45e verjaardag. Dit 9e lustrum willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij willen onze aangesloten senioren iets bijzonders bieden. Een uitje dat voor
iedereen bereikbaar is en veel gezelligheid brengt.
Op woensdag 6 september varen we twee keer vanuit Venlo naar Blitterswijck en weer terug.
Ons arrangement houdt in:
▪

Boottocht met De Maashopper
naar Blitterswijck en terug

▪

Koffie met vlaai van de warme
bakker uit Belfeld

▪

Soep, pasteitje en broodjes

▪

Onbeperkt koffie en thee (overige drank op eigen rekening)

▪

Entertainment wordt verzorgd
door: Duo Prettig Weekend
Prettig Weekend is het verrassende samenspel van accordeonist Johnny Steenbergen
en gitarist/zanger Hein Tempelaars; van Malando tot Rieu, van Sonneveld tot Borsato,
van Dorus tot de Dijk, van Hollandse meezingers tot typisch Franse sfeermuziek.
Prettig Weekend is een veelzijdige, muzikale verrassing voor jong en oud.

U betaalt slecht € 10,00 voor dit arrangement dat alleen voor de SOB Venlo achterban geldt.
Ochtend:
Middag:

De boot vertrekt om 10:00 uur en is om 13:30 uur terug.
De boot vertrekt om 14:00 uur en is om 17:30 uur terug.

Bij voldoende belangstelling varen we twee keer op die dag, ochtend en middag. Inschrijving
in volgorde van aanmelding EN betaling. Maximaal 130 deelnemers per tocht. Dus maximaal
260 in totaal. Het is mogelijk dat we reserveringen voor de ochtend naar de middag moeten
schuiven of andersom. Wij nemen dan contact met u op.
Inschrijving uitsluitend voor SOB Venlo achterban.
Inschrijving bij voorkeur via e-mail naar info@sobvenlo.nl met vermelding van namen
en SOB-nummers.
Inschrijving kan ook via onderstaand formulier.
Indien iemand nog niet tot onze achterban behoort dan kan men zich via dit formulier opgeven
om zich aan te sluiten bij SOB Venlo. De kosten bedragen € 5 per jaar.
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. boottocht en het SOB-nummer van de contactpersoon van uw inschrijving.
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Inschrijfformulier Maascruise | woensdag 6 september 2017
nr.

nummer
SOB-pas
2017

Naam
adres
postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

Voorkeur:
Ochtend = O
Middag = M

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.
Behoort u nog niet tot onze achterban dan naam & adres
en in de linker kolom “nieuw” invullen om u aan te sluiten

telefoon
en/of
e-mail

Voorkeur:
Ochtend = O
Middag = M

2

3

4

5

6

7

8
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2017
Senioren zonder SOB seniorenpas 2017
Totaal

prijs p.p.
€ 10,00
€ 15,00

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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