STICHTING WIJKBUS ALEXANDER

Recreatietochten 2019
RECREATIERITTEN WIJKBUS ALEXANDER

Deelnr: …………

Naam:
……………..……………………………
Adres:
…………………………………………..
Wijk:
…………………………………………..
Uw telefoonnummer(s): ……………………….. mobiel: …………………………..

INSCHRIJFFORMULIER
VOORJAAR EN ZOMER
nr. BESTEMMING
ZATERDAG
zaterdag 11 mei 2019

1

BETUWE

zaterdag 18 mei 2019

2

BETUWE

zaterdag 25 mei 2019

3

HOLLANDSE IJSSEL

zaterdag 1 juni 2019

4

VOORNE-PUTTEN

zaterdag 15 juni 2019

5

NIEUWKOOPSE PLASSEN

zaterdag 6 juli 2019

6

LEK EN VLIST

zaterdag 27 juli 2019

7

VOORNE-PUTTEN

zaterdag 10 augustus 2019

8

NIEUWKOOPSE PLASSEN

zaterdag 24 augustus 2019

9

HOLLANDSE IJSSEL

aantal
personen

aantal
rollators

Eventuele Bijzonderheden…………………………………………………

Op de achterzijde van dit formulier staat een toelichting
Indien u wilt deelnemen, verzoeken wij u het aantal personen en rollators
hierboven aan te geven en het formulier voor vrijdag 19 april 2019
VOLDOENDE GEFRANKEERD op te sturen naar :

Wijkbus Alexander t.a.v. Recreatiecommissie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Op de achterzijde van dit formulier staat het adres van de Wijkbus voorgedrukt,
deze kunt u ingevouwen met ons adres in bijgaande envelop weer terug sturen.
Graag wel voldoende frankeren a.u.b.
Uiterlijk 3 mei ontvangt u een bevestiging met alle informatie.

Recreatietochten 2019
Wijkbus Alexander

TOELICHTING

Wijkbus Alexander
Recreatiecommissie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Beste deelnemer(s) van de Wijkbus,
Ook dit jaar kunt u als deelnemer(s) van de Wijkbus inschrijven voor de recreatietochten.
Dit is alleen voor de ritten van mei tot en met augustus.
In september sturen wij een aanmeldformulier voor de winterritten in december.
In de komende periode (22 maart t/m 12 april) worden de brieven (voorjaar- en zomerritten) uitgelopen,
het kan dus zijn dat u deze brief iets eerder of later krijgt dan andere deelnemers van de Wijkbus.

Voorjaar en Zomer ritten
 U wordt op zaterdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur thuis opgehaald
 Omstreeks 13.00 uur wordt u weer thuis gebracht
 De kosten per uitstapje zijn per persoon € 16,00 inclusief koffie met gebak
(Wij verzoek u om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen)

 U mag bij alle ritten een rollator meenemen,
(dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier)

 De Recreatieritten zijn alleen bestemd voor deelnemers van de Wijkbus

Bevestiging
Zodra de indeling is gemaakt, ontvangt u bericht van ons voor welk uitstapje(s) u bent ingedeeld
en aanvullende informatie. Als een rit overboekt is dan bepaalt loting of u wel of niet mee kan.
We zetten u dan in ieder geval op een reservelijst mochten er nog mensen afvallen dan wordt u
gebeld om alsnog mee te gaan. Uiterlijk 3 mei ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
Bent u ingedeeld voor een rit dan bellen wij u in de week voorafgaande aan het uitstapje
of u daadwerkelijk nog meegaat. Indien u zonder gegronde reden kort voor vertrek afzegt,
moeten wij helaas de kosten rekening brengen.
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht en wensen u veel plezier tijdens de tochten.

Voor vragen over de Recreatieritten kunt u uitsluitend bellen op
dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.30 uur telefoonnummer 455 85 17.

