Aankondiging:

S.O.B. dag Limburgs Museum | vrijdag 12 april 2019
Dit jaar is er weer een S.O.B. Venlo dag in het Limburgs Museum, speciaal voor onze senioren.
U kunt met korting het museum bezoeken en ook nog de tentoonstelling met de veel-luiken van Evert Thielen.
PROGRAMMA :
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.30 uur
14.30 – 15.15 uur
15.15 – 16.45 uur
17.00 – 18.30 uur

:
:
:
:
:

Inloop en ontvangst bij balie door S.O.B.
Filmdocumentaire Evert Thielen in het museum theater
Pauze met koffie/thee en een petit fourtje in het museumcafé / foyer
Bezoek aan het museum en met name tentoonstelling Evert Thielen
Dinerbuffet ( optioneel ) in het museumcafé

Het diner is in buffet vorm:
 Heldere groentebouillon
 Crème soepje met asperges
 Gesmoorde kipdijfilet met balsamico en rode wijn
 Mediterraan vispannetje met een kruidige saus afgeblust met Anisette
 Oven aardappeltjes met rozemarijn en zeezout
 Gemarineerde gele rijst
 Tomaat – komkommer -rode ui salade
 Frisse bladsalade met dressing apart
Kosten bedragen:
€ 10,00 voor alleen bezoek Museum.
€ 13,50 voor aansluitend dinerbuffet.
Dus totaal € 23,50 voor museum, tentoonstelling en buffet, voor S.O.B. leden
Voor niet leden geldt een toeslag van € 5,-Museumjaarkaarten zijn die middag niet geldig.

Aanmelding:
Inschrijving én betaling:

Uiterlijk 26 maart 2019 !! (VOL=VOL)

Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSEUM
De betalingen gaan via iDEAL, direct bij het inschrijven. Dan is uw inschrijving meteen compleet.
U betaalt niets extra voor deze wijze van betaling.
Indien u zelf geld over maakt ALTIJD uw SOB LIDNUMMER en MUSEUM vermelden.
Alleen als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar Stichting S.O.B. Venlo.
Totaalbedrag a.u.b. dan direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157
o.v.v. ‘Museum’ en het lidnummer van de contactpersoon.

Toegang:
Wij verzenden geen toegangsbewijzen. U kunt zich bij binnenkomst melden bij S.O.B..

INSCHRIJFFORMULIER
CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
nr.

S.O.B.
nummer

1

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

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

Maakt gebruik
van het
dinerbuffet

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

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:
nr.

S.O.B.
nummer
of “nieuw”

Heeft u een geldige S.O.B.-pas 2019,
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.

telefoon
en/of
e-mail

Maakt gebruik
van het
dinerbuffet

2
3
4
5
6
7
aantal

Prijs

Senioren met S.O.B.-pas MUSEUM

€ 10,00

Senioren met S.O.B.-pas DINERBUFFET

€ 13,50

Toeslag niet S.O.B. lid

€ 5,00

Totaal
* doorhalen wat niet van toepassing is

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSEUM
Als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar Stichting S.O.B. 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
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157
o.v.v. ‘MUSEUM’ en het lidnummer van de contactpersoon.

bedrag

