Secretariaat
Kerkstraat 81
5126 GB Gilze
www.sv-gilze.nl
info@sv-gilze.nl
Beste leden, wij nodigen u van harte uit voor

‘’ONZE VERRASSINGSREIS”.
We zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om een leuke bestemming te vinden.
Het is een verrassingsreis maar we kunnen alvast wel verklappen dat u van de mooie natuur
van het Brabants Landschap gaat genieten.
Om ongeveer 17.30 uur zijn we weer terug in Gilze waar we deze bijzondere middag gaan
afsluiten met een heerlijke koffietafel in “ons Trefpunt”.
Alle leden mogen zich inschrijven maar leden met een rolstoel of een rollator zijn deze
middag bijzonder welkom want wij hebben gezorgd voor verpleging en voldoende
begeleiders/sters, die u graag tot steun zijn. Ook hebben we de Rolerisuitbus ter
beschikking. We kunnen u deze middag aanbieden voor € 29,00.
Het bestuur wenst u alvast een bijzonder fijne middag toe.
Wanneer
Tijd van vertrek
Waar opstappen
Wat zijn de kosten
Wat krijgt u hiervoor

Vrijdag 23 augustus.
13.00 uur, aanwezig zijn om 12.45 uur.
Voor de rolstoelbus aanwezig zijn om 12.30 uur
De Schakel
€ 29,00
Een bustocht met verzekering, bezoek ??? en koffie met gebak
Een heerlijke koffietafel met iets warms erbij.

Mocht u door omstandigheden op het laatste moment niet mee kunnen, wilt u dat dan voor
dinsdag 20 augustus 12.00 uur laten weten, daarna kunnen we niet meer annuleren.
Informatie:  Tonnie Wirken 455518  Joop de Jonge 453566  John Verhelst 452193.
TIP: noteer de datum en de tijd op uw kalender of in uw agenda.
Opgave voor deze verrassingsreis:in ‘t Trefpunt op woensdag 14 augustus van 13.00 uur tot
14.30 uur. Deze reis mag i.v.m. de voorbereidingen ook eerder worden opgegeven.
Strookje met het geld afgeven in het Trefpunt.

Naam:--------------------------------------------------------------------------------------------- aantal pers.: -------------------------Adres:-------------------------------------------------------------------------------------------- telefoon:--------------------------------Geboortedata: ----------------------------------------------------------------------------- i.v.m. reisverzekering
Maakt u gebruik van een rolstoel ja / nee

Heeft u begeleiding nodig ja / nee
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