Middagreis dinsdag 11 september 2018
Deelnemers zijn goed ter been.
We brengen een bezoek aan Gaia Zoo in Kerkrade. Na een uitgebreide lunch bezoeken we onder
leiding van enkele gidsen het Gaia Zoo park. Vanwege de omvang van het park zal dit enige uren
duren. Wil men met een rolstoel mee, dan is dat mogelijk. Men dient wel zelf voor sterke
begeleiding te zorgen. Rond 17.00 uur vertrekken we terug naar Grathem voor een diner in zaal
Geraats.
De kosten voor deze dag bedragen € 63,- . Dit bedrag is inclusief alle excursies en diner.
Maar het is een jubileumreis en daarom hoeft u slechts € 55,- te betalen. De rest betaalt de
senioren vereniging Grathem.
Dit bedrag dient bij inlevering van de antwoordstrook te worden voldaan ( overschrijving per bank
of contant ).
Het programma is als volgt:
11.30 uur : Vertrek Baexem, Kerkplein
12.00 uur : Vertrek Grathem, Nassauplein
13.00 uur : Bezoek Gaia Zoo : uitgebreide lunch + stuk vlaai.
14.15 uur : Rondleiding door het park onder leiding van gidsen.
16.30 uur : Vrije tijd in het park.
17.00 uur : Vertrek naar Grathem
18.00 uur : Diner zaal Geraats Grathem.
20.00 uur - Geplande terugkeer in Baexem.
Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 50 tot 60 personen mee en ….vol = vol.
Onderstaande strook kunt u met het geld vóór 1
inleveren. (Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname )

Jos Beurskens
Ludo Lamkin

september bij een van de volgende bestuursleden

Dorpstraat 17
Koelenterhofstraat 1

0475 451977
0475 452332

>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende zal met/ zonder partner deelnemen.
□

Betaalt per bank

□

Betaalt contant

Naam ____________________

( aankruisen wat van toepassing is )

telefoon ________

Straat en nummer______________________
Heeft u een bepaald dieet?

Ja/nee; zo ja: welk dieet

Mocht u niet in staat zijn om dit zelf in te leveren, dan kunt u een van bovengenoemde bestuursleden bellen; hij zal met u een
afspraak maken.

Penningmeester : Jos Beurskens
E-Mail : penningmeester@seniorengrathem.nl

Website : www.seniorengrathem.nl

Rabobank: NL93RABO 0117.0014.30

