Uitje Gasthuishoeve 10 juni

Opgaveformulier

U kunt zich opgeven voor het uitje naar de Gasthuishoeve. Het programma van die dag
staat op de site. Ook de workshops staan er beschreven.
We krijgen voor deze workshops een aanzienlijke subsidie van Voor de Ouderen. Hierdoor
worden de kosten flink gedrukt. De workshops zijn niet goedkoop, dat kunnen we u wel
verzekeren. Bij het uitje zijn de busreis, de koffie bij aankomst, de spelletjes, de lunch, en
de workshop inbegrepen. Het uitje met workshops kost € 35,-. U kunt ook na afloop mee
gaan eten bij Nel van Oosterhout. Het driegangenmenu kost € 23,-- per persoon.
Als u mee wilt gaan kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij Driek Doezé,
Felicitéstraat 8. Wilt u dit voor 1 april inleveren. Ook vragen wij om voor 1 april het
bedrag van € 35,- of € 58,- als u ook mee gaat eten, over te maken op rekening
NL 77 RABO 0128 8001 19 t.n.v. KBO-Lierop onder vermelding van “Gasthuishoeve”. Dit
in verband met de subsidievoorwaarden van voor de ouderen.
U vult op het opgaveformulier uw naam in en ook eventueel de naam van uw partner. U
vult ook uw voorkeur in voor een workshop. Kies minimaal 2 workshops. Als u bij voorkeur
wilt gaan houtbranden vult u achter de Workshop Houtbranden een 1 in als eerste keuze.
Als u als tweede keuze met klompen naar huis wilt, vult u achter Workshop Klompen een 2
in. Geef ook even aan of u mee gaat eten.
Mocht u een workshop absoluut niet willen doen dan mag u een kruisje (x) invullen achter
die betreffende workshop. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk de eerste keuze te
honoreren, maar het kan natuurlijk zijn dat dat niet altijd lukt. We hopen dat u hier begrip
voor heeft.
Kniplijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgaveformulier Gasthuishoeve

Vrijdag 10 juni

Inleveren bij Driek

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Vul uw eerste en tweede
keus in (1 en 2)

Vul uw eerste en tweede
keus in (1 en 2)

Ja/Nee

Ja/Nee

Doorstrepen wat niet van toepassing is

Doorstrepen wat niet van toepassing is

Naam:
Workshop:
1

WORKSHOP KLOMPEN

2

WORKSHOP BIER BROUWEN

3

WORKSHOP HOUTBRANDEN

4

WORKSHOP BLOEMEN
Eten bij van Oosterhout

