AANKONDIGING

SOB-Venlo dag, Museum De Locht, 30 mei 2018
SOB Venlo heeft in samenwerking met museum de Locht in Melderslo een mooi programma
voor u samengesteld waarin de Asperge, Limburgs goud, een hoofdrol speelt.
Op woensdag 30 mei a.s. ontvangen wij u graag tussen 10:30u. en 10:45u. bij de ingang
van museum de Locht, Broekhuizerdijk 16d, Melderslo, alwaar u gratis kunt parkeren. Tevens
ontvangt u dan de voucher voor de lunch.
11:00u.
11:30u.
13:00u.

13:30u.
17:00u.

Ontvangst met koffie/thee en vlaai
Vrije rondgang door het museum/ park en tevens start demonstraties en rondleidingen b.v. asperge steken, veilingklok, oude ambachten etc.
Gezamenlijke lunch (welke muzikaal zal worden opgeluisterd)
De lunch is incl. koffie en thee; voor andere drankjes kunt u munten a 2,00 euro
per stuk kopen
Einde lunch, verdere vrije tijdsbesteding en rondgang door de Locht
Sluiting

Kosten bedragen € 17,50 voor de gehele dag.
LET WEL: indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart dient u dit aan te geven bij aanmelding en deze ook mee te nemen naar de Locht en bedragen de kosten voor de gehele dag slechts € 11,50.

Aanmelding:

Tot en met 20 mei 2018

Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: DE LOCHT
Als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar SOB Venlo:
Postbus 366, 5900 AJ Venlo, of eventueel zelf in de bus deponeren van:
Akkerwinde 55 Venlo, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15 Blerick, Hoornbloem 31 Tegelen
Iedere persoon moet apart worden aangemeld. We moeten kunnen controleren of iemand tot
de SOB achterban hoort of niet. De eerste aanmelder van een groep is contactpersoon.
De aanmelding is pas compleet na betaling van het verschuldigde bedrag:
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar:
NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. ‘De Locht’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.
Totaalbedrag aub direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. ‘De Locht’ en het SOB-nummer van de contactpersoon van uw inschrijving.

Toegang:
U meldt zich bij de ingang met uw SOB senioren pas en evt. met uw Museum-Jaar-kaart.

INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijfformulier SOB-Venlo dag De Locht | woensdag 30 mei 2018
CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
nr.

SOB
Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
nummer Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen
Naam:

1

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

Museum
jaarkaart?
j/n

De contactpersoon neemt WEL / NIET deel
(streep door wat niet van toepassing is)

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:.
nr.

SOB nr.
of evt.
“nieuw”

Hebt u een geldige SOB pas 2018,
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
Anders: naam + adres + postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

Museum
jaarkaart?
j/n

2

3

4

5

6
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2018, zonder Museum Jaarkaart
Senioren met SOB seniorenpas 2018, met Museum Jaarkaart
Senioren zonder SOB seniorenpas 2018, zonder Museum Jaarkaart
Senioren zonder SOB seniorenpas 2018, met Museum Jaarkaart
Totaal

prijs p.p.
€ 17,50
€ 11,50
€ 22,50
€ 16,50

bedrag

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: DE LOCHT
Als het echt niet anders kan, dit formulier sturen naar SOB Venlo:
Postbus 366, 5900 AJ Venlo, of eventueel zelf in de brievenbus deponeren van:
Akkerwinde 55 Venlo, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15 Blerick, Hoornbloem 31 Tegelen
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. ‘De Locht’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.

