
 

                        

Geachte reis genoten,  

Het wordt langzamerhand tijd om aan ons jaarlijks busreisje te gaan denken.

Wanneer gaan we? Dinsdag 9 juli

Hoe laat vertrekken we? 0

Wat gaan we doen?  In de morgen rijden we eerst naar 

chocolaterie  Van Noppen. Daar worden we ontvangen met koffie en iets 

lekkers erbij.  

Daarna staat er een demonstratie op het program hoe al die lekkernijen 

gemaakt worden. Denkt u maar

enz.  

Daarna rijden we naar Rotterdam

naar Nieuwe Wetering waar de boot op ons wacht voor een mooie rondvaart 

op de Braasem en de Kagerplassen. 

De boot brengt ons naar he

Wat zijn de kosten? € 75.00 per persoon

Wat krijgt u daarvoor? Alles, behalve de drankjes die u zelf bestelt.

Opgeven tot uiterlijk vrijdag 7 

==============================

Naam:   _______________________

Adres:    _______________________

Ik kom met aantal personen:   

Dirk van Altena Hoogkamplaan 79 (brievenbus

  Voor Anker        

t wordt langzamerhand tijd om aan ons jaarlijks busreisje te gaan denken.

Dinsdag 9 juli 2019      

08.30 uur vanaf het parkeerterrein.

In de morgen rijden we eerst naar Ridderkerk

Van Noppen. Daar worden we ontvangen met koffie en iets 

Daarna staat er een demonstratie op het program hoe al die lekkernijen 

gemaakt worden. Denkt u maar aan kippen , eieren, paashazen, chocolade 

Rotterdam voor de lunch Na de lunch zetten we koers 

naar Nieuwe Wetering waar de boot op ons wacht voor een mooie rondvaart 

op de Braasem en de Kagerplassen.  

De boot brengt ons naar het restaurant voor het afscheidsdiner.

€ 75.00 per persoon      

Alles, behalve de drankjes die u zelf bestelt.

Opgeven tot uiterlijk vrijdag 7 Juni 2019 op onderstaand adres.

====================================

_______________________Telefoonnummer:      ______________________

_______________________ 

:    ________________ 

Dirk van Altena Hoogkamplaan 79 (brievenbus op de begane grond naast hoofdingang)

    

t wordt langzamerhand tijd om aan ons jaarlijks busreisje te gaan denken.   

vanaf het parkeerterrein.         

Ridderkerk, naar 

Van Noppen. Daar worden we ontvangen met koffie en iets 

Daarna staat er een demonstratie op het program hoe al die lekkernijen 

aan kippen , eieren, paashazen, chocolade 

voor de lunch Na de lunch zetten we koers 

naar Nieuwe Wetering waar de boot op ons wacht voor een mooie rondvaart 

t restaurant voor het afscheidsdiner.       

Alles, behalve de drankjes die u zelf bestelt.   

adres. 

====================================== 

______________________      

op de begane grond naast hoofdingang)                    


