AANKONDIGING
SOB Venlo dag Kasteeltuinen | Enchanted Gardens
Zondag 14 oktober
Op zondag 14 oktober zijn we voor het vijfde jaar op rij te gast bij de Kasteeltuinen in Arcen.
Vanwege dit lustrum hebben we dit jaar gekozen voor een avond arrangement in de herfst.
De kasteeltuinen staan in het teken van Herfstig en 's avonds Enchanted Gardens.
Ook hebben we weer gekozen voor de zondag, omdat gebleken is dat senioren dan vaak het
eenzaamste zijn. Dit is echter ook de dag dat onze jongere (nog werkende) senioren ook
kunnen komen genieten.
Sinds Stichting Het Limburgs Landschap tijd, energie en geld in de Kasteeltuinen steekt zijn
Kasteel en tuinen met het jaar mooier en interessanter geworden.
Ons arrangement houdt in:
16.30 – 17.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

23.00 uur

Ontvangst en registratie
Aanvang van het Herfstbuffet
Als de avond is gevallen kunnen we gaan genieten van een
sprookjesachtige avondwandeling langs tuinelementen die op
bijzondere wijze zijn belicht. Ook het Kasteel, met de prachtige
creaties van chrysanten, is zeker de moeite waard.
Kasteeltuinen Arcen sluit haar poorten

Arrangement: Entree, herfstbuffet, avondentree, parkeermunt.
Arrangementsprijs € 18,75 per persoon
Senioren met een abonnement voor de Kasteeltuinen betalen € 14,75
Senioren die niet aangesloten zijn bij SOB Venlo betalen een toeslag van € 5,-- zij kunnen zich
voor deze €5,00 extra, aanmelden als donateur van SOB Venlo.
Heeft u dieet wensen laat dit dan even weten.
Drankjes tijdens het buffet kunnen contant afgerekend worden bij het personeel
NB. Hebt u echt geen gelegenheid om in Arcen te komen, geef dit dan aan ons door. Wij doen
ons best om dan tegen minimale kosten iets te regelen voor u.

Inschrijving:

Vóór 1 oktober 2018

Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: KASTEELTUINEN
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. ‘KASTEELTUINEN’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.

Toegang:
U ontvangt geen toegangsbewijzen. Registratie bij de toegang en ontvangst.

INSCHRIJFFORMULIER
Kasteeltuinen | Enchanted Gardens | Zondag 14 oktober
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)

Abonnement
Kasteeltuinen
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

Abonnement
Kasteeltuinen
J/N

2

3

4

5

6

7
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2018, zonder abonnement Kasteeltuinen
Senioren met SOB seniorenpas 2018, met abonnement Kasteeltuinen
Senioren zonder SOB seniorenpas 2018, zonder abonnement Kasteeltuinen
Senioren zonder SOB seniorenpas 2018, met abonnement Kasteeltuinen
Totaal

prijs p.p.
€ 18,75
€ 14,75
€ 23,75
€ 19,75

bedrag

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: KASTEELTUINEN
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. ‘KASTEELTUINEN’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw
lijst.

