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20 
mei 2019 

Op vakantie naar Drenthe 

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij u reeds deze mooie vakantie in eigen 
land aan. We verblijven in hotel ”De Bonte Wever” in Assen, de hoofdstad 
van Drenthe. We bezoeken o.a. Giethoorn, het dorpje Orvelte, Kamp 
Westerbork en Veenhuizen. 

De kosten: 2-persoons- 
kamer € 495,00 p.p.  
op basis van volpension, 
all-in en afscheidsdiner. 
Toeslag 1-persoonskamer 
€ 160,00 p.p.  
Niet inbegrepen entrees 
excursies € 19,50 p.p. 
KBO-leden krijgen  
€ 25,00 korting en deze 
reis gaat altijd door! 

U kunt zich opgeven bij de onderstaande adressen: 
Mevr. R. Bonenkamp:  tel.nr.: 013-5051345 
Mevr. I. van Riel:       tel.nr.: 06-12743966 
 

Voor wie is onze vervoersdienst bestemd?  
Op onze laatst gehouden Algemene Leden Vergadering werd een vraag 

gesteld over het vervoer van onze leden, die niet in staat zijn om met eigen 

vervoer te komen. Uiteraard zijn wij graag behulpzaam, maar dan voor het 

vervoer naar onze hoofdactiviteiten, zoals onze Algemene Leden 

Vergadering, de Dag van de Ouderen, de Kerstvieringen e.d.   

Het is echter niet de bedoeling dat wij ook het vervoer naar andere 

activiteiten en ontmoetingen op ons nemen; hiervoor zult u dan zelf iets 

dienen te regelen. 

 

Wandel-Vitaal 
Dinsdagmorgen 21 mei gaan we in Diessen wandelen; Om 9.30 u vertrekken 

we met de fiets onder het viaduct Diessenseweg. Het gaat hier niet om 

trimmen, maar om wandelen met wat lichte oefeningen.  

Op dinsdag 2 juli gaan we voorlopig voor de laatste keer op pad vanwege het 

ongedierte. We starten dan weer op 2 september. 

Tai Chi / Yoga 
De laatste lessen zijn op 29 mei. De Tai Chi gaat dan in juni buiten nog 

verder op het Hertog Janplein van 10.00 – 11.00 uur. Kosten juni € 5,-- p.p. 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in de Elckerlyc. Als het 

weer het niet toelaat, gaan we naar de Elckerlyc voor de les. 
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