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Informatie en rekening voor de avondrit met koetsen.
Aan Edwin Tuitert, Erwin Wellink, Mark Reerink, Annoeska van Veen, Mandy
Hafkamp, Johnny Evers, Maria Nagtegaal, Martin de Groot, Wim van Duyn,
Janneke Verhoef, Kevin Kreileman en Kim Worbts.
Beste deelnemers,
Jullie hebben je opgegeven voor de avondrit met koetsen op zaterdag 24
augustus 2019.
Jullie worden om 17.00 uur verwacht bij de Kegelbaan van de Hanzehal, Fanny
Blankers-Koenweg 2, 7203 AA in Zutphen. Dat is aan de achterkant van de
Hanzehal.
Hier worden jullie ontvangen met koffie/thee met een broodje en een kopje
soep. We vertrekken om stipt 18.00 uur voor een rondrit richting Gorssel waar
we om ongeveer 19.15 een stop hebben met een hapje en een drankje.
Dan gaan we richting Zutphen waar we om ongeveer 21.00 een stop hebben op
de markt met een hapje/drankje
Vervolgens vertrekken we rond 21.45 voor een rondje binnenstad en weer terug
naar de Hanzehal.
Daar zijn we om ongeveer 22.45 weer terug. We sluiten hier af met een drankje
en een broodje gebakken ei.
Tussen 23.00 en 23.15 uur kunnen jullie weer opgehaald worden.
De kosten voor deze activiteit bedragen € 35,- (dat is inclusief, de consumpties
en de begeleiding). Leden van de oudervereniging KansPlus krijgen 20%
korting en betalen € 28,-.
Het geld kun je overmaken op rekening NL42 INGB 00028 52 616 t.n.v. KomOp
Zutphen onder vermelding van “Avondrit”.
Monique Geubel, Jeannette Borninkhof, Petra van Veen gaan als begeleiders
mee.
Heb je vragen over deze activiteit, bel dan met KomOp (( 06 83 22 11 37).
Veel plezier allemaal! En vergeet je mooie hoed niet! Het is leuk als je die op
zet, maar het hoeft niet. Je mag in ieder geval geen gewoon petje op doen.
Groeten,
Janneke Lemstra, coördinator stichting KomOp.

