SOB Venlo bestaat 45 jaar en dat vieren we !
In onze nieuwsbrief van 1 juli hebben we ons lustrum aangekondigd. We hebben hiervoor een Maascruise georganiseerd
op 6 september inclusief eten, drinken en entertainment.
Kennelijk is deze Maascruise een schot in de roos !!
Al op 3 juli moesten we een dag bijboeken (11 september)
en een paar dagen later waren er vier tochtjes volgeboekt.
Met veel plezier melden we dat we nog een dag hebben
bijgeboekt: 4 september.

U kunt genieten van een Maascruise op 4, 6 of 11 september !
Voor alle drie de dagen geldt hetzelfde arrangement:
• Boottocht met de Maashopper van Venlo naar Blitterswijck en terug.
• Twee vaarten per dag. Ochtend van 10:00u tot 13:30. Middag van 14:00u tot 17:30u.
• Koffie met vlaai; onbeperkt koffie en thee; overige drank op eigen rekening.
• Soep, pasteitjes en broodjes.
• Entertainment door Duo Prettig Weekend of vergelijkbaar.
• Dit arrangement kost € 10,00 per persoon.
Afspraken:
• Deze lustrum aanbieding is alleen voor onze eigen aangesloten senioren.
• Nog niet aangesloten senioren kunnen zich voor € 5,00 extra meteen aansluiten bij SOB Venlo.
• Per vaart maximaal 130 gasten.
• We hebben nu drie dagen gepland en dit is ook echt het maximum!
• Dit betekent dat er maximaal 6 * 130 = 780 gasten van dit aanbod gebruik kunnen maken.
• De beschikbare plaatsen worden toegekend in volgorde van betaling.
• Aanmeldingen alleen via e-mail of via papier (zie verder het formulier op de achterzijde).
• Aanmeldingen altijd compleet met vermelding van alle namen en SOB-nummers.
• Geef duidelijk aan, voor welke dag (4, 6 of 11) en welke vaart u kiest (Ochtend of Middag).
• Aanmelding aub meteen laten volgen door betaling naar NL49RABO 0167719157 tnv SOB Venlo
onder vermelding van boottocht en het SOB nummer van de contactpersoon van uw inschrijving.
• Hebt u al ingeschreven en een bevestiging ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen.
• Wijzigingen op eerdere boekingen kunt u op dezelfde manier doorgeven: e-mail of papier.
Na de eerste aankondiging zijn er ook wat vragen binnengekomen:
• Waar is de opstapplaats?
: Maaskade Venlo (loswal)
• Kunnen rollators mee aan boord?
: Ja
• Kunnen rolstoelen aan boord?
: Ja, de Maashopper is rolstoeltoegankelijk
• Kunnen scootmobielen mee aan boord?
: Ja, maximaal 6; worden op dek geparkeerd
Met vriendelijke groet
Jac Ebus,
Secretaris SOB Venlo

Zondag 27 augustus | Kasteeltuinen
SOB Venlo dag
Vergeet aub uw inschrijving voor de SOB Venlo dag
in de Kasteeltuinen niet. Alle informatie hierover
staat in nieuwsbrief en bijlage van begin juli.
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Lustrum viering
Maascruise
4, 6 of 11
september 2017
Inschrijfformulier Maascruise

4, 6 of 11 september 2017

Vul hier uw voorkeur in voor dag en dagdeel (bijv. 4 sept middag)  
Let op: 6 en 11 september zijn in principe al volgeboekt!
nr.

nummer Naam
SOB-pas adres
2017
postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

bijzonderheden
(bijv. rolstoel)

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”

telefoon
en/of
e-mail

bijzonderheden
(bijv. rolstoel)

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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