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Vakantiereis naar Assen 

Wij hebben voor u een leuke vakantiereis in petto! 
Dit jaar zoeken we het dichter bij huis, namelijk naar Drente. 
In hotel ”De Bonte Wever” zal het u aan niets ontbreken door de all-in 
formule. U kunt gebruik maken van de vele extra faciliteiten zoals het 
zwembad, bowlingbaan, elke avond live-muziek en de hele dag door gratis 

hapjes en drankjes. 
Er worden elke dag uitstapjes 
gemaakt o.a. naar Giethoorn, het 
dorpje Orvelte, Kamp Westerbork 
en Veenhuizen. 
Kortom een heerlijke vakantie in 
eigen land. 
De vertrekdatum is 3 juni tot en 
met 7 juni. 
De kosten zijn voor een 
tweepersoonskamer € 495,00 p.p. 

Op basis van volpension, all-inclusive en afscheidsdiner. 
Toeslag 1 persoonskamer € 160,00 p.p. Dus is het fijn als u een maatje mee 
kunt nemen, zodat de kosten lager blijven. 
Niet inbegrepen entrees excursies € 19,50 p.p. 
 
Het leuke van deze reis is, dat u als KBO-lid € 25,00 korting krijgt op deze 
vakantie! En, deze reis gaat altijd door, omdat er van omliggende plaatsen 
ook mensen kunnen boeken.  
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
U kunt zich opgeven bij de onderstaande adressen: 
Mevr. R. Bonenkamp:  tel.nr.: 013-5051345 
Mevr. I. van Riel:       tel.nr.: 06-12743966 
 
 

Hulp bij aanvragen WMO bij de gemeente  
Wilt u een aanvraag doen, is er iets nodig dat u kan helpen, huishoudelijke 
hulp of hulpmiddelen?  De KBO heeft mij in de gelegenheid gesteld om 
mijzelf over dit onderwerp goed te informeren. 
U kunt altijd een voorgesprek met mij aanvragen, zodat ik u kan helpen in 
WMO land, bij de aanvraag, en bij de bepaling wat u nodig heeft. 
Eventueel kan ik ook bij het keukentafelgesprek met de gemeente aanwezig 
zijn. Het is wat u wilt.  Bel me gerust. Alles wat u mij vertelt is 
vertrouwelijk.  
Ineke van Loon:   tel.nr.: 06-20040799 
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