Het Team

Jetty van der Graaf
Lia Puts
Chris van Wijk
Leo Persoon

ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN 2022
Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2022

Inschrijven:
in ‘De Vierhovenkerk’ Obrechtstraat 50.

De inschrijving zal op vrijwel dezelfde manier gaan als vorig jaar, dus wederom in de
Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50.
Het programmaboekje is weer als vanouds te krijgen op de informatietafels van de verschillende
plaatsen zoals wijkcentra, bibliotheken, kerken en andere openbaar toegankelijke plaatsen in Delft.
U kunt ze daar vanaf 1 juni ophalen.
Verder moet u als deelnemers een tijdslot afspreken voor inschrijving, dit kan op:
Maandag 13 juni van 13.30 - 16.00 uur.
Dinsdag

14 juni van 09.30 - 12.30 uur.

Woensdag 15 juni van 13.30 - 16.00 uur.
via de telefoonnummers: 06 – 36 54 30 22, 06 - 14 12 03 46 en 06 - 50 47 10 46.
U moet een tijdslot en volgnummer afspreken om in te kunnen schrijven!!!
U komt naar het inschrijven met ingevuld(e) formulier(en), op het afgesproken tijdslot en
volgnummer.
In het programmaboekje zitten twee formulieren, deze kunt u uitknippen, om in te schrijven.
Leden van de KBO en PCOB krijgen het programma bij hun eigen maandblad meebezorgd.
Op de locatie worden tijdens het inschrijven geen formulieren uitgedeeld!!
Het inschrijven in de Vierhovenkerk zal zijn op:
Maandag 20 juni van 09.00-16.00 uur.
Dinsdag

21 juni van 09.00-16.00 uur.

Woensdag 22 juni van 09.00-12.30 uur.

Deelnemerskaarten worden verdeeld over de inschrijfdagen.
Nabestellingen van kaarten is alleen mogelijk vanaf 27 juni 2022, via email:
jettyvandergraaf@hotmail.com of telefonisch: 015-262 11 16 (uitsluitend op werkdagen en alleen tussen
17.00 en 18.00 uur).
U mag voor maximaal 2 personen inschrijven, maar u moet dan wel twee formulieren invullen.
Van de twee formulieren die u wilt inleveren zijn, naast de activiteiten ingevuld, ook alle
persoonsgegevens die we altijd vragen (volledige naam, inclusief voorletters, volledig adres,
geboortedatum en telefoonnummer, en een telefoonnummer voor eventuele calamiteiten) ingevuld en
ondertekend.
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Deze keer hebben we zeven dagtochten. U mag voor maximaal drie dagtochten inschrijven.
Voor de overige dagtochten kunt u wel reserveren. Dat doet U door middel van een getal (1, 2 of 3) in te
vullen in de kolom ‘reserveren’, al naar gelang uw interesse.
Mocht blijken dat er nog ruimte is voor meer deelnemers, of het maximale aantal is nog niet bereikt, dan
zullen wij u benaderen of u van een reservering alsnog gebruik wilt maken.
Bij sommige activiteiten staat er een maximaal aantal deelnemers bij, dit is dan in overleg met de locatie
waar de activiteit plaatsvindt.
In het programma zitten activiteiten die voor deelnemers die slecht ter been zijn, of met een rollator
lopen, niet geschikt zijn. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar kunnen dit
niet altijd uitsluiten.
Let op!!! wanneer we een uitje hebben, zorgt u er dan voor dat u iets te drinken bij u heeft, zeer zeker
als er warm weer voorspeld wordt. U krijgt onderweg meestal wel koffie / thee, maar een flesje water
meenemen is altijd goed.
Het programma is vanaf 1 juli ook op de sites www.ssbodelft.nl, www.kbo-delft.nl en
www.delftvoorelkaar.nl/evenementen te bekijken.
Bij het inschrijven dient u direct te betalen, pinnen is mogelijk.
Collectieve reisverzekering
De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij
eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen verzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in
behandeling worden genomen bij de reisverzekering.
Let op!!! Op de dag van vertrek vanaf de Nassaulaan dient u er rekening mee te houden dat er vanaf
12.00 uur betaald parkeren is. U kunt de auto dus niet de gehele dag kosteloos laten staan.
We hopen dat we met elkaar een mooie zomer beleven en zien u graag bij de Zomerschool voor
Senioren 2022.
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MAANDAG 18 JULI 2022
MIDDAGPROGRAMMA: WANDELING DOOR DELFT
Aanvang: 14.00 uur Einde: 16.00 uur.
Startplaats en eindpunt: Synagoge, Koornmarkt 12 Delft.
Wandeling langs plaatsen van belang voor de Joodse geschiedenis
o.l.v. de heer Willem Jan Pijnacker Hordijk.
Om deze Joodse plaatsen te markeren en de herinnering levend te
houden aan de 142 Joodse stadgenoten die tijdens de tweede
wereldoorlog zijn weggevoerd en omgebracht in concentratiekampen,
zijn zgn. struikel- of herinneringsstenen neergelegd voor de huizen
waar zij woonden voor hun deportatie. Daarnaast hebben deze
struikelstenen nog een tweede betekenis. Zij liggen er ook als een
waarschuwing voor waartoe racisme en antisemitisme kunnen leiden.
Het project is bedacht door een Duitse kunstenaar. Inmiddels zijn deze stenen in 1600 gemeenten in
Europa te vinden. In 2019 werd in Delft de eerste struikelsteen gelegd.
De wandeling is ongeveer 5 kilometer en duurt ongeveer twee uur. Halverwege wordt gepauzeerd voor
een kopje koffie of thee.
Kosten: € 5,00

Maximaal 20 deelnemers.

WOENSDAG 20 JULI 2022
DAGPROGRAMMA: BEZOEK AAN HET MUSEUM SOET & VERMAECK
Vertrek:

vanaf de Nassaulaan 07.45 uur.
vanaf de Bachsingel 08.15 uur.
We gaan vandaag naar het Museum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek.
In dit museum wordt u ondergedompeld in de wereld van de kermisattracties in de
sfeer van rond 1900, in het Museum dansant vindt u de draaiorgels in Art
Nouveaux Tuchinskistijl.
Bij aankomst in Hilvarenbeek staan koffie en thee klaar.
Gedurende de dag wordt de inwendige mens niet vergeten.
We vertrekken om 15.00 weer naar Delft.

Kosten: € 40,00

Maximaal 50 deelnemers.
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VRIJDAG 22 JULI 2022
DAGPROGRAMMA: BEZOEK AAN HET SINGER MUSEUM IN LAREN
Vertrek:

vanaf de Nassaulaan 09.30 uur.
vanaf de Bachsingel 09.45 uur.
In het Singer Museum in Laren kunnen we drie
tentoonstellingen zien, namelijk ’Sluijters en de modernen,
collectie Nardinc’. Dat is de kunstverzameling van de
familie Blokker van de bekende winkelketen. En verder
‘Lussannet ‘ de schilder van zijn uitspraak ‘verf in het
bloed’ De derde tentoonstelling gaat over de Belgische
schilder Theo van Rysselberghese, bekend als de schilder
van de zon.

De recente aanbouw, om de Nardinc Collectie te herbergen, is dit jaar uitgeroepen tot beste nieuw
gebouw van het jaar.
We starten met koffie en thee en daarna kunt u zelfstandig het Museum in tot de lunch.
We vertrekken om 15.00 uur weer richting Delft.
Kosten: met museumkaart of vriendenloterijkaart € 40,00
Kosten: zonder kaart € 45,00
Maximaal 50 deelnemers.

MAANDAG 25 JULI 2022
OCHTENDPROGRAMMA: LEZING OVER DELFT DOOR GERRIT VERHOEVEN
Aanvang: 10.00 uur. Zaal open vanaf 9.30 uur. Einde programma: ca. 12.00 uur.
Locatie:

Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50
"De Delftse invloedssfeer: van Delfshaven tot de Leidschendam"

Delft ligt niet aan zee of een grote rivier. Toch werd het in de
Middeleeuwen een belangrijke handelsstad en was er vanaf 1602 zelfs
een van de zes kamers van de Verenigde Oost Indische Compagnie
VOC gevestigd. Delft had namelijk sinds 1389 via de Schie en een
nieuwe vaart vanaf Overschie een eigen toegang tot de Maasmond:
Delfshaven. In noordelijke richting vormde de Vliet de verbinding met
Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam. Delft kocht zelfs de
Leidschendam om maximaal zeggenschap te hebben over de scheepvaart én over de aanvoer van
water voor de bierbrouwerijen. Dit alles zorgde er bovendien voor dat Delft in de zeventiende eeuw een
centrale positie verwierf in het netwerk van trekvaarten.
In deze lezing zien we hoe Delft zijn invloedssfeer opbouwde, uitbuitte en uiteindelijk - in de negentiende
eeuw - toch weer verspeelde.
Wie kan dit verhaal beter vertellen dan Gerrit Verhoeven, schrijver van het boek “De derde stad van
Holland. De geschiedenis van Delft tot 1795. Hij was van 1994 tot 2006 stadsarchivaris van Delft.
Kosten: € 5,00

Maximaal 80 deelnemers.
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WOENSDAG 27 JULI 2022
OCHTENDPROGRAMMA: BLOEMSCHIKKEN
Aanvang: 10.00 uur
Locatie ‘Vierhovenkerk’ Obrechtstraat 50
We gaan, onder leiding van een ervaren bloembindster, een bloemstuk
maken (zie foto). We doen dit in de ochtend maar als er veel
aanmeldingen zijn kunnen we ook ’s middags een groep plaatsen.
Voor het maken van het bloemstuk hoeft u alleen een glazen pot mee te
nemen (grote Hakpot of een grote augurkenpot) verder neemt u
gereedschap mee ( bloementang en mesje ) voor de rest wordt gezorgd.
De ochtend duurt tot uiterlijk 12.30 uur.
Bij voldoende deelnemers kan er ook in de middag nog een groep
bloemschikken. Als er een middag bij komt hoort u dat bij het inschrijven.
Kosten: € 17,00

VRIJDAG 29 JULI 2022
DAGPROGRAMMA: BEZOEK AAN HET LOUMANS MUSEUM IN DEN HAAG
Vertrek:

vanaf de Nassaulaan 09.45 uur.
vanaf de Bachsingel 10.00 uur.
We blijven vandaag dicht bij huis. We gaan naar het Louwman
museum in Den Haag. Hier zit u de mooiste, oudste en gekste auto’s.
We starten ook hier met koffie en thee en daarna krijgen we een
rondleiding.
U kunt na de lunch ook nog zelf even rondkijken en we sluiten af met
koffie/thee. Vertrek naar Delft is dan om 16.00 uur.

Kosten: met museumkaart of vriendenloterijkaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00
Maximaal 50 deelnemers.
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MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022

DAGPROGRAMMA: BEZOEK AAN HET SPOORWEGMUSEUM IN UTRECHT
Vertrek:

vanaf de Nassaulaan 08.30 uur.
vanaf de Bachsingel 08.45 uur.
Het Spoorwegmuseum is niet zomaar een museum. Het is een
fascinerende plek waar je ontdekt hoe de trein de wereld heeft
veranderd. Met een levensecht station, een theater, spannende
attracties en met wisselende tentoonstellingen en evenementen ben je
altijd op het juiste spoor!

We starten het museumbezoek met koffie en thee, daarna krijgt u een
rondleiding. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Alvorens we weer naar
Delft vertrekken - om ca. 16.45 uur - is er om 16.00 uur gelegenheid tot het drinken van een kop koffie
of thee.
Kosten: met museumkaart of vriendenloterijkaart € 30,00
Kosten: zonder kaart € 35,00
Maximaal 50 deelnemers.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2022
DAGPROGRAMMA: TREKVAARTROUTE DELFT – DEN HAAG
Vertrekpunt:

kade recht tegenover de Oostpoort in Delft.

Aanwezig

11.45 uur.

Vertrek:

12.00 uur.
Om 13.30 uur aankomst op de Bierkade 18B in Den Haag.
De tocht is geïnspireerd op de oude trekschuitdiensten die vroeger het
verkeer tussen de Hollandse steden verzorgden. Dr. Gerrit Verhoeven
vertelt hierover in zijn lezing op 25 juli.
Tijdens de vaart serveert 1001 Hapjes, een Delftse cateraar, een
heerlijke lunch. Na aankomst op de Bierkade staat er in het café naast
het kantoor van De Ooievaart nog koffie thee of frisdrank klaar.

Na afloop kunt u kiezen om de middag gezellig op eigen gelegenheid Den haag te verkennen, ofwel
direct weer met tramlijn 1 naar Delft te gaan. De halte voor lijn 1 is vlakbij de uitstapplaats van de boot.
Kosten: € 17,00

Maximaal 34 deelnemers.
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VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022
DAGPROGRAMMA: BEZOEK AAN HET KASTEEL HEESWIJK IN HEESWIJK-DINTHER
Vertrek:

Vanaf de Nassaulaan 08.30 uur.
Vanaf de Bachsingel 08.45 uur.

Kasteel Heeswijk kent een bewogen geschiedenis die terug gaat naar het
jaar 1080. Het is in de loop van de eeuwen veelvuldig verwoest en
herbouwd. De huidige vorm dateert uit 1835, het resultaat van een
grondige verbouwing en uitbreiding naar de wensen van André, baron van
den Bogaerde, die van Kasteel Heeswijk zijn woon- en werkpaleis maakte.
Kasteel Heeswijk is onlosmakelijk verbonden met het Brabants
Landschap. Beide organisaties zorgen ervoor dat een bezoek aan
Landgoed Heeswijk er één is om niet snel te vergeten.
Bij aankomst krijgt u koffie of thee, daarna een rondleiding door het kasteel en na de lunch kunt u op
eigen gelegenheid wandelen op het landgoed. De tuin en de begane grond van het kasteel zijn goed
bereikbaar. Er is geen lift aanwezig.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het zijn dat er zowel in de ochtend als in de middag een
rondleiding is. Bij voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid om een aangepaste rondleiding in het
kasteel te reserveren voor deelnemers die minder goed ter been zijn. Die zal alleen op de begane grond
van het kasteel zijn.
Kosten: met museumkaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00
Maximaal 50 deelnemers.

MAANDAG 8 AUGUSTUS 2022
DAGPROGRAMMA: FIETSTOCHT NAAR PAVILJOEN DE ZWETH - MIDGETGOLFEN

Verzamelen fietsers : vanaf 10.00 uur op parkeerplaats bij zwembad Kerkpolder.
Verzamelen voor busje: vanaf 10.00 uur bij Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat.
Vertrek fietsers: 10.15 uur.
Vertrek busje: 10.15 uur.
Voor mensen die niet kunnen of durven fietsen zal via Delft voor Elkaar per BUDD
bus of de particuliere vervoersdienst vervoer worden geregeld.
Het dagprogramma is als volgt. Bij aankomst bij het Paviljoen staat koffie/thee met
versgebakken appeltaart klaar. Daarna wordt een eerste ronde midgetgolf gespeeld.
Rond 12.30 uur lunch met diverse versgebakken broodjes, een heerlijke kroket en onbeperkt koffie, thee
of jus d’orange.
Vanaf 13.30 uur verder met de midgetgolf. Rond 15.00 uur sluiten we af met koffie, thee of frisdrank en
vertrekken daarna naar Delft.
Kosten fietser: € 23,00 Maximaal 30 deelnemers.
Kosten met busje: € 27,00 Maximaal 8 deelnemers.
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WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2022
DAGPROGRAMMA: RONDVAART OVER ZEVEN RIVIEREN
Vertrek:

vanaf de Nassaulaan 9.15 uur
vanaf de Bachsingel 9.30 uur

We gaan vandaag een vaartocht van ongeveer 7,5 uur maken met de Spido vanuit Rotterdam.
We leggen heel wat kilometers af (135) en varen over de zeven belangrijkste Zuid-Hollandse rivieren: de
Nieuwe Maas, de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet, het Hollands Diep, de Dordtse Kil en de Noord.
Een van de hoogtepunten onderweg zijn de nog steeds indrukwekkende Deltawerken. Je ziet de
Haringvlietdam zoals u die nog nooit gezien hebt.
Maar de Zuid-Hollandse delta heeft veel meer te bieden dan u denkt. De rivieren voeren door een
afwisselend landschap met onder meer de Rotterdamse havens, industriegebieden, langs pittoreske
havenstadjes, de vestingsteden Hellevoetsluis en Willemstad, polders en uitgestrekte natuurgebieden.
Waaronder het tot de verbeelding sprekende (en bijna-onbewoonde) eiland Tiengemeten.
Hier stappen we ca. 1,5 uur van de boot. U kunt dan met een gids van
Natuurmonumenten wandelen, (goed ter been zijn i.v.m. oneffenheden)
maar u kunt ook naar het Rien Poortvliet museum of het
Landbouwmuseum gaan.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Als we aan boord gaan krijgt u
eerst koffie en thee en later ook de lunch en rond 16.30 uur een klein
dessert.
We zijn tussen 18.00-18.30 uur weer terug in Rotterdam. Dan staat de bus weer klaar om u naar Delft te
brengen.
Kosten: 45,00

Maximaal 50 - 60 deelnemers.
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Programma Zomerschool voor Senioren 2022
TIJDSLOT OM IN TE SCHRIJVEN.
Datum ………………………… Tijd

……………………Nummer………………………….

Inschrijven

Datum

Activiteit

18 juli 2022
Middagprogramma

Wandeling door Delft
o.l.v. Willem Jan Pijnacker Hordijk.
Kosten: € 5,00

20 juli 2022

Bezoek Museum Soet & Vermaeck.

Dagprogramma

Kosten € 40,00

22 juli 2022
Dagprogramma

Bezoek Singer museum in Laren.
Kosten: met museum- of VIP kaart € 40,00
Kosten: zonder kaart € 45,00

25 juli 2022

Lezing over Delft - Door Gerrit Verhoeven.

Ochtendprogramma

Kosten € 5,00

27 juli 2022

Bloemschikken, o.l.v. een ervaren bloembindster.

Ochtendprogramma

Kosten: € 17,00

29 juli 2022

3 augustus 2022

Bezoek museum Loumans in Den Haag.
Kosten: met museum- of VIP kaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00
Bezoek Spoorwegmuseum in Utrecht.
Kosten: met museum- of VIP kaart: € 30,00
Kosten: zonder kaart € 35,00
Trekvaartroute Delft – Den Haag.

Dagprogramma

Kosten € 17,00

5 augustus 2022
Dagprogramma

Bezoek kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther.
Kosten: met museumkaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00

8 augustus 2022

Fietstocht naar paviljoen De Zweth en

XXXXXXXXX

Dagprogramma

midgetgolven.

XXXXXXXXX

Kosten: € 23,00 of € 27,00 per busje

XXXXXXXXX

Dagprogramma
1 augustus 2022
Dagprogramma

10 augustus 2022

Rondvaart over zeven rivieren.

Dagprogramma

Kosten € 45,00 plus evt. kosten voor museum

Reserveren
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

en/of gids. Dit is bij het inschrijven bekend.

Indien er een verschil is tussen de vertrektijd op het inschrijfformulier en op de deelnemerskaart
dan geldt de vertrektijd op de deelnemerskaart.
Voor meer informatie, zie achterzijde formulier, dit geheel invullen en ondertekenen.

Opstappen op de Nassaulaan / Bachsingel
Omcirkelen: van welke opstaplocatie u gebruik wilt maken.
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Let op: na 12.00 uur is het betaald parkeren in de Wippolder.

Lid van een ouderenbond in Delft: Ja / Nee
Welke ouderenbond: KBO - PCOB - ANBO
Omcirkelen: lid van een bond Ja of Nee.
Omcirkelen: welke ouderen bond.
Ik heb een museumkaart of VIPkaart : ja / nee
Als u een museumkaart of VIPkaart heeft, wilt u die dan meenemen, i.v.m. het berekenen
van de toegangsprijs.

Collectieve reisverzekering
De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij
eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen verzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in
behandeling worden genomen bij de reisverzekering.

Persoonsgegevens deelnemer

Naam: ……………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………..
(Bij voorkeur een mobiel nummer)
Geboortedatum: ………………………………………………………………….
Emailadres: ………………………………………………………………………..
Noodtelefoonnummer:…………………………………………………………..
(als er tijdens een activiteit iets gebeurd)
Naam / relatie van het noodnummer: …………………………………………
Bijzonderheden: ………………………………………………………………….
Handtekening akkoord gebruik: ……………………………………………….
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Programma Zomerschool voor Senioren 2022
TIJDSLOT OM IN TE SCHRIJVEN.

Datum ………………………… Tijd

……………………Nummer………………………….

Inschrijven

Datum

Activiteit

18 juli 2022
Middagprogramma

Wandeling door Delft
o.l.v. Willem Jan Pijnacker Hordijk
Kosten: € 5,00

20 juli 2022

Bezoek Museum Soet & Vermaeck

Dagprogramma

Kosten € 40,00

22 juli 2022
Dagprogramma

Bezoek Singer museum in Laren
Kosten: met museum- of VIP kaart € 40,00
Kosten: zonder kaart € 45,00

25 juli 2022

Lezing over Delft - Door Gerrit Verhoeven

Ochtendprogramma

Kosten € 5,00

27 juli 2022

Bloemschikken, o.l.v. een ervaren bloembindster.

Ochtendprogramma

Kosten: € 17,00

29 juli 2022

3 augustus 2022

Bezoek museum Loumans in Den Haag
Kosten: met museum- of VIP kaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00
Bezoek Spoorwegmuseum in Utrecht
Kosten: met museum- of VIP kaart: € 30,00
Kosten: zonder kaart € 35,00
Trekvaartroute Delft – Den Haag

Dagprogramma

Kosten € 17,00

5 augustus 2022
Dagprogramma

Bezoek kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther
Kosten: met museumkaart € 35,00
Kosten: zonder kaart € 40,00

8 augustus 2022

Fietstocht naar paviljoen De Zweth-en

Dagprogramma

midgetgolven

Dagprogramma
1 augustus 2022
Dagprogramma

Reserveren
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Kosten: € 23,00
10 augustus 2022

Rondvaart over zeven rivieren

Dagprogramma

Kosten € 45,00 plus evt. kosten voor museum

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

en/of gids. Dit is bij het inschrijven bekend.

Indien er een verschil is tussen de vertrektijd op het inschrijfformulier en op de deelnemerskaart
dan geldt de vertrektijd op de deelnemerskaart.

Voor meer informatie, zie achterzijde formulier, dit geheel invullen en ondertekenen.

Opstappen op de Nassaulaan / Bachsingel
Omcirkelen: van welke opstaplocatie u gebruik wilt maken.
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Let op: na 12.00 uur is het betaald parkeren in de Wippolder.

Lid van een ouderenbond in Delft: Ja / Nee
Welke ouderenbond: KBO - PCOB - ANBO
Omcirkelen: lid van een bond Ja of Nee.
Omcirkelen: welke ouderen bond.
Ik heb een museumkaart of VIPkaart : ja / nee
Als u een museumkaart of VIPkaart heeft, wilt u die dan meenemen, i.v.m. het berekenen
van de toegangsprijs.

Collectieve reisverzekering
De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij
eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen zorgverzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in
behandeling worden genomen bij de reisverzekering.

Persoonsgegevens deelnemer
Naam: ……………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………..
(Bij voorkeur een mobiel nummer)
Geboortedatum: ………………………………………………………………….
Emailadres: ………………………………………………………………………..
Noodtelefoonnummer:…………………………………………………………..
(als er tijdens een activiteit iets gebeurd)
Naam / relatie van het noodnummer: …………………………………………
Bijzonderheden: ………………………………………………………………….
Handtekening akkoord gebruik: ……………………………………………….
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AANTEKENINGEN
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