
Gezamenlijke reiscommissie KBO 

afdeling Woerden –Kamerik 

 

Hotel Het Landhuis in Oldenzaal van  

24 juni t/m 1 juli 2017 
 

Hotel Het Landhuis is een familiehotel aan de rand van 

Oldenzaal. In 2010 is de KBO daar al eens geweest. 

Zij bieden een gevarieerd dag- en avondprogramma, dat zeer 

de moeite waard is. O.a. bezoek aan winkelcentra in 

Oldenzaal en Nordhorn, 2 middagtochten en 2 dagtochten en 

ook ’s avonds is er de nodige ontspanning met cabaret, 

muziek, bingo, Weense avond en kindercircus. 
 

 

Bij de prijs is inbegrepen: alle maaltijden, dus vol pension, alle vervoerskosten met luxe 

touringcar, bovengenoemde tochten en ontspanningsavonden. Op aanvraag, en indien u dit 

thuis ook ontvangt, continueert u uw thuiszorg tijdens uw verblijf. 

 

HIER AFKNIPPEN 

INSCHRIJFFORMULIER                                              LET OP:  achterzijde ook invullen 

Telefonisch opgeven tussen  24 en 28 januari 2017   bij  

Mw. Lies Wiltenburg Burg. Reyerslaan 54, 3471 CJ Kamerik   tel. 40 15 56         

Op 24 en 25 januari na 14.00 uur en op 27 januari 2017  de hele dag  bij 

Mw. Gini Slingerland  Vincent van Goghlaan  3, 3443 JD Woerden tel. 41 55 34 

-  en dan ook het volledig ingevulde inschrijfformulier inleveren bij één van de eerder 

genoemde personen. 

 

Voor- en achternaam  :……………………………………………………………… 

                   (SAMEN MET  ______________________________________________)  

Adres    :……………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats :………………………………………………………………  

Tel.nr. thuis : ………………………. Mobiel mee op reis Nr. :………………………. 

Geboortedatum  man :………………. Geboortedatum vrouw :……….………… 

Ik wil een reisverzekering:  Ja/Nee Ik heb een dieet:  ……………………………………… 

Ik neem een rollator mee  :  Ja/Nee Thuiszorg in de vakantie kunt u regelen via uw eigen 

thuiszorg.  



Wat gaat het kosten? 

Twee personen op een kamer betalen € 555,00 per persoon. 

 Een persoon op een kamer betaalt € 600,00.  

Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en reisverzekering 

 

De reiscommissie is er zeker in geslaagd u een aantrekkelijk programma te bieden. 

 

Hoe betalen ? 

Twee personen op een kamer betalen vóór 1 maart  2017   € 255,00 per persoon. 

Een persoon op een kamer betaalt vóór 1 maart 2017   € 300,00. 

Een ieder betaalt dan het restant van € 300,00 vóór 1juni 2017.  

U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 

NL53 RABO 0173 6790 56 t.n.v. t.n.v.KBO-inzake excursies te Woerden. 

Na ontvangst van het voorschot is uw opgave definitief. 

Ook kunt u het hele bedrag in een keer betalen. 

 

Nadere informatie over het weekprogramma,  de opstapplaatsen met vertrektijden en de 

kofferlabels krijgt u later. 

 

De reiscommissie wenst u alvast een mooie en een heel gezellige vakantie toe.  

 

__________________________________________________________________________ 

INSCHRIJFFORMULIER 

Gegevens van de persoon met wie u de kamer deelt 

Voor- en achternaam :……………………………………………………………… 

Adres    :……………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats :……………………………………………………………… 

Tel.nr. thuis : ……………………… Mobiel mee op reis Nr. :………………………. 

Geboortedatum  :…………………….  

Ik wil een reisverzekering:  Ja/Nee Ik heb een dieet: ……………………………………… 

Ik neem een rollator mee  :  Ja/Nee Thuiszorg in de vakantie kunt u regelen via uw eigen 

thuiszorg.  

 

Ik boek voor een 2 persoonskamer *  (doorhalen  indien  niet van toepassing ) 

Ik boek voor een 1 persoonskamer *  (doorhalen  indien  niet van toepassing )     

 

Handtekening : …………………………………………………………      


