
Gezamenlijke reiscommissie KBO 

afdeling Woerden –Kamerik 

 

Stadshotel in Ootmarsum van 22 juni t/m 29 juni 2019 

 
 

Ootmarsum, een eeuwenoud stadje, waar het verleden 

voortleeft in 2 prachtige kerken, diverse monumenten, 

een stadspark en een openluchtmuseum. Een prachtige 

omgeving waar u kunt wandelen (leuke winkeltjes), 

fietsen (te huur), maar vooral genieten. 

De KBO was daar al eens in 2005 en 2012. 

 

Tijdens deze week wordt ons een gevarieerd 

dag- en avondprogramma geboden t.w.: 1 dagtocht, 3 halve dagtochten en 4 verzorgde 

avonden. Dit alles is zeer de moeite waard. 

 

Bij de prijs is inbegrepen: Vol pension, alle vervoerskosten met luxe touringcar, fooi hotel 

en chauffeur, 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 na 10.00 uur tussen  11 en 14  december 2018 bij  

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

Mw. Nel Adolfs  Spoorlaan 45,  3445 AE Woerden   tel. 41 94 62 

Het volledig ingevulde inschrijfformulier ook inleveren bij één van deze 2 personen. 

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

(SAMEN MET  :………………………………………………………………)  

Adres    :………………………………………………………………………………… 

 Postcode en woonplaats:……………………………… Tel. nr. thuis : ………………. 

       Mobiel mee op reis nr. : 06-………………………........... 

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

Ik heb een dieet:  ………………………...…………………………………………….. 

Ik neem een rollator mee  :  Ja/Nee    –   in het hotel zijn 2 rollators beschikbaar 

 

Thuiszorg in de vakantie graag 1 maand van tevoren zelf regelen via uw eigen thuiszorg.  

 



 

Wat gaat het kosten? 

Twee personen op een kamer betalen € 540,00 per persoon. 

 Een persoon op een kamer betaalt € 606,00.  

Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, maar exclusief alle persoonlijke consumpties.  

 

LET OP: 

1. U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten !!! 

2. Bij noodzakelijke annulering wordt € 7,50 administratiekosten ingehouden. 

3. Het bestuur c.q. begeleiders is/zijn niet aansprakelijk voor welke (financiële) 

schade dan ook. U gaat geheel mee op eigen risico. 

 

Hoe betalen ? 

Twee personen op een kamer betalen vóór 1 februari 2019  € 240,00 per persoon. 

Een persoon op een kamer betaalt vóór 1 februari 2019  € 306,00. 

Een ieder betaalt dan het restant van  € 300,00 vóór 1 juni 2019.  

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 en vertrektijden en de 

kofferlabels krijgt u later. 

 

De reiscommissie wenst u bij voorbaat een fijne 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. : 06 - ……………………………... 

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

Ik heb een dieet:  ………………………...…………………………………………….. 

Ik neem een rollator mee:  Ja/Nee    –   in het hotel zijn 2 rollators beschikbaar 

 

Thuiszorg in de vakantie graag 1 maand van tevoren zelf regelen via uw eigen thuiszorg.  

 

Ik wil graag een 2 persoonskamer boeken*  (doorhalen  indien  niet van toepassing ) 

Ik wil graag een 1 persoonskamer boeken*  (doorhalen  indien  niet van toepassing )     

 

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


