
 

 

Nieuwsbrief seniorencomplex 'Voor Anker'

Beste Markers,  

We zijn alweer in de tweede maand van het jaar dus tijd om vooruit te kijken. 

De bewonerscommissie Voor Anker 

(SWOM) hebben weer een boottocht voor u kunnen regelen. 

Wat gaat er gebeuren?  We kunnen weer een dagje weg met de “

Bij een aantal van u wel bekend. 

Wanneer: Dinsdag 7 April 2020. 

Hoe laat? Vertrek vanuit de Marker haven om 10.30. Inschepen vanaf 10.00.

Terug om ongeveer 16.30. Noord

Waar gaan we naartoe? Is nog niet bekend. Word

het weer.  

Wat kunt u verwachten aan boord?

zelfs een warme maaltijd. En uiteraard Amusement. 

Wat gaat dat kosten? Dank zij sponsoring en wederom de bereidwilligheid van Jan 

Schokker en zijn zoon Casper kost deze dag niet meer dan

U kunt zich door middel van onderstaande strook aanmelden. Stopt u deze strook , met 

het geld in een gesloten enveloppe, 

van Altena of bij Trijntje Stoker Kets 37 i

Doe dat zo spoedig mogelijk want Vol is 

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

Naam:      _______________________

Adres:      _______________________

Ik ga mee met aantal personen

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

 

 

 

 

 

 

Voor Anker. 

Nieuwsbrief seniorencomplex 'Voor Anker'
Marken, 6 februari 2020 

e zijn alweer in de tweede maand van het jaar dus tijd om vooruit te kijken. 

De bewonerscommissie Voor Anker samen met de Stichting Welzijn Ouderen Marken 

hebben weer een boottocht voor u kunnen regelen.  

We kunnen weer een dagje weg met de “MS De 

Bij een aantal van u wel bekend.  

insdag 7 April 2020.  

Vertrek vanuit de Marker haven om 10.30. Inschepen vanaf 10.00.

. Noordkant.  

Is nog niet bekend. Wordt op de dag zelf beslist en hangt af van 

Wat kunt u verwachten aan boord? Alles wat u nodig hebt. Eten, drinken,

zelfs een warme maaltijd. En uiteraard Amusement.  

Dank zij sponsoring en wederom de bereidwilligheid van Jan 

Schokker en zijn zoon Casper kost deze dag niet meer dan € 50,00 per persoon

onderstaande strook aanmelden. Stopt u deze strook , met 

het geld in een gesloten enveloppe, voorzien van uw naam en telefoonn

Trijntje Stoker Kets 37 in de bus en alles komt goed.

Doe dat zo spoedig mogelijk want Vol is Vol.   Uiterlijk 1 maart 2020

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

_______________________             Telefoonnummer:__________________

_______________________ 

met aantal personen:  ________________ 

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

 

Nieuwsbrief seniorencomplex 'Voor Anker' 

e zijn alweer in de tweede maand van het jaar dus tijd om vooruit te kijken.  

tichting Welzijn Ouderen Marken 

MS De Jordaan” boot. 

Vertrek vanuit de Marker haven om 10.30. Inschepen vanaf 10.00. Niet eerder. 

op de dag zelf beslist en hangt af van 

Alles wat u nodig hebt. Eten, drinken, hapjes en 

Dank zij sponsoring en wederom de bereidwilligheid van Jan 

per persoon.  

onderstaande strook aanmelden. Stopt u deze strook , met 

voorzien van uw naam en telefoonnummer bij Dirk 

bus en alles komt goed. 

Uiterlijk 1 maart 2020 

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

__________________      

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


