
                       
 

ABO-NIEUWS   

Maart 2018 

Beekse Bergen 19 April a.s. 

 
In onze nieuwsbrief van februari heeft u kunnen lezen dat we op 19 april naar de 

Beekse Bergen gaan. U heeft daar massaal en enthousiast op gereageerd. Helaas is 

de trip volgeboekt en kunnen er geen reserveringen meer worden geplaatst. We 

gaan met 62 personen.  

De kosten voor dit uitje bedragen           

€ 37,50 per donateur en voor niet-

donateurs is de prijs € 39,95 per

persoon. Heeft u zich opgegeven dan 

vragen wij u dit bedrag voor 30 maart 

over te maken op bankrekening 

NL89INGB0007133738 onder 

vermelding van: “Beekse Bergen”. 

Wij vertrekken 19 april al om 8:30 uur 

vanuit Hart van Hellevoet zodat wij op 

tijd zijn bij het safaripark De Beekse Bergen.                                                                                       

In de middag bezoeken wij de Evenaar waar ABO u kosteloos koffie of thee met 

appeltaart aanbiedt.                                                                                                            

Het is mogelijk om de appeltaart te ruilen 

voor spekkoek. Mocht u dit willen dan 

vragen wij u dit voor eind maart op te geven 

bij Jan de Vries. Heeft u liever appeltaart 

dan hoeft u niets te doen. Op de dag zelf is 

wisselen alleen mogelijk tegen extra kosten 

die voor uw rekening zijn.                                                   

Het bestuur wenst u een hele spannende 

en gezellige dag toe. 

LETOP!!

Vanwege de grote belangstelling voor deze trip naar Beekse Bergen gaan we 

nog een keer en wel op vrijdag 25 mei a.s. De prijzen zijn gelijk aan die van de 

trip op 19 april. (zie boven)  

U kunt zich vanaf nu weer inschrijven bij Jan de Vries, tel.nr. 0181-323681 of

via e-mail abo.devries@gmail.com. Zorgdat u er bij bent!!

Verder delen wij u mee dat u in geval van overmacht bij terugkomst van een reisje 

gebruik kunt maken van de SBO-bus. De kosten bedragen € 3 of bij abonnement                        

€ 2,50. De SBO- bus vertrekt vanaf het Hart van Hellevoet en brengt u thuis. U dient dit 

al te regelen bij aanmelding van deelname aan het reisje. 

 


