65
65+ Reiscomité Varik-Heesselt
Varik-Heesselt, 23 april 2019

De uitgaansdag van de 65 plussers van Varik en Heesselt zal op woensdag 19 juni a.s. zijn.
Dit jaar is wel bijzonder, we gaan namelijk voor de 65e keer.
Ook in 2019 gaan we een mooie tocht maken.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf dorpshuis Toevershof.
Dit jaar maken we in de ochtend o.a. een rondrit langs diverse kastelen, ook langs het kasteel waar
heel Holland bakt is opgenomen. ’s Middags gaan we naar ’t Veluws Zandsculpturen Festijn in
Garderen.
Onderweg wordt er koffie e.d. gedronken, een lunch en diner genuttigd. Het diner wordt afgesloten
met een kopje koffie of thee.
De thuiskomst zal circa 20.15 uur bij dorpshuis Toevershof zijn.
Het volledige dagprogramma krijgt u in de bus uitgereikt.
Deze reis is bedoeld voor een ieder uit Varik en Heesselt die dit jaar 65 jaar wordt of ouder is.
U kunt ook mee als uw partner 65 jaar of ouder is en u nog geen 65 bent.
In verband met de nieuwe Privacywet hebben wij dit jaar geen actuele lijst en kunnen wij alleen de
mensen benaderen die we ook in 2018 hebben benaderd.
Wordt u dit jaar 65 jaar en u wilt mee met het reisje, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.
Deze flyer staat ook op Varik.nl
De prijs voor de 65-plussers uit Varik en Heesselt is € 30,00 p.p. (ook als uw man of vrouw jonger is
dan 65 jaar, is voor deze persoon de prijs €30,00) en voor de gasten € 45,00 p.p.
U wordt verzocht het bedrag voor 1 juni a.s. over te maken op bankrekeningnummer NL60 RABO
0178 0816 63 t.n.v. Reiscomité 65+ met vermelding reisje 2019 en de voornaam/voornamen. Wij
willen graag de voornaam/voornamen vermeld hebben i.v.m. veel dezelfde achternamen.
Uw betaling is uw aanmelding.
U wordt verzocht op tijd te betalen, daar wij ook gebonden zijn m.b.t. de melding van het aantal
deelnemers aan de busonderneming.
Mocht u problemen hebben met deze methode van betalen en aanmelden dan kunt u contact
opnemen met Corry van der Veen (telefoon 651226) of Mia van het Hoofd (telefoon 651403) en
komen wij alsnog bij u langs.
Volgt u een dieet of bent u moeilijk ter been en hebt u een rolstoel nodig, geeft u dit dan door aan
Corry of Mia. Indien u opgehaald wilt worden, kunt u dit ook aan Corry of Mia doorgeven.
Ook dit jaar is het een mooie reis en hopen veel oude en nieuwe reisgenoten te verwelkomen.
•

Als u meegaat met het reisje en 65 jaar of ouder bent en woonachtig in Varik of Heesselt dan
wordt uw naam doorgegeven aan de Stichting Van der Koppel-Van den Heuvel i.v.m. een
bijdrage. Indien u dit niet wilt, laat het ons weten. Reageert u niet, dan geeft u stilzwijgend
toestemming.

Het bestuur 65+ Reiscomité Varik-Heesselt
Christa Meij, Corrie Temminck, Corry van der Veen en Mia van het Hoofd

