
Eerste Scootmobieltocht Struisvogelfarm
De eerste tocht met de scootmobielen zal gaan naar de 
Struisvogelfarm Van de Staak aan de Bleukweg 6 in Tilburg.
We nemen een kijkje op de farm en zullen een en ander leren 
over de struisvogel.
Bij aankomst wordt u gastvrij ontvangen, met een lekker vers 
bakske koffie uit een authentiek kopje, met een witte eierkoek 
die van struisvogeleieren is gebakken. Vervolgens kunt u een 
professionele film aanschouwen met veel informatie over de 
grootste landvogel ter wereld. Daarna doet gastheer Bart van de 
Staak persoonlijk uitleg over de producten en is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om naar de 
stallen en weiden de struisvogel van dichtbij te bekijken en u kunt  
en zelfs de struisvogel uit uw hand laten eten.

Voorwaarde: De tocht kan alleen doorgaan bij minimaal 15 aanmeldingen.
Wanneer: Dinsdag 21 mei.  

Bij abnormaal weer verschuift de scootmobieltocht naar vrijdag 24 mei.
Vertrek: Om 13:30 uur bij ‘t Trefpunt.
Route: Per scootmobiel met (uw) begeleidende vrijwilligers op de fiets.
Wat zijn de kosten: € 11,00 per persoon voor koffie met gebak en de rondleiding.
Voorbereiding: Zorg voor een volle accu en mobiele telefoon. Banden moeten vol 

opgepompt zijn.
Wat doen we: Vanaf ‘t Trefpunt rijden we gezamenlijk zoveel mogelijk over landwegen 

aar de Struisvogelfarm. 
We aan weer terug naar ‘t Trefpunt om dan naar huis te gaan.

U kunt zich tot 15 mei aanmelden via info@sv-gilze.nl en betalen via het rekeningnummer 
van de KBO: NL90RABO0116612126 met vermelding van Struisvogelfarm en van uw keuze 
voor wel of geen gebak.   € 8,50 zonder gebak of € 11,- met gebak.
Lukt dit niet dan kunt u onderstaand strookje en gepaste contante betaling in een gesloten 
envelop inleveren in de brievenbus van ’t Trefpunt. 
Uiterste inleverdatum 15 mei. Aangemelde personen krijgen persoonlijk bericht.

Naam: ..............................................................................Wel / geen begeleiding per fiets
Adres: ................................................................................................................................. 

Telefoon: ................................................. K.B.O. Lidnummer 1270 ............................

☐   Wel gebak    € 11,00     ☐  Geen gebak  € 8,50
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