KOPPEL-SWOE herfst en winter 2018/2019
Voorwoord
Hij is er weer! Het nieuwe boekje voor de uitjes voor de herfst- en winter van
2018/2019 voor de 55-plussers van Epe en omgeving.
Coby, Hanneke, Josette, Mineke, Rieky en Liedy hebben weer hun uiterste
.
best gedaan om een mooi en variabel programma
op touw te zetten. Zoals
altijd zijn er reisjes veraf en dichtbij, met de bus of met de auto, dus, voor
elk wat wils.
Zoals gewoonlijk wordt er ook weer gezorgd voor de innerlijke mens en is er
geprobeerd op goede plekken te eten en/of te drinken.
De vrijwilligers hebben weer erg hun best gedaan om het allemaal weer goed
te organiseren, het is weer prima gelukt. Zij zullen U weer met veel plezier
begeleiden naar alle uitjes en Koppel-Swoe dankt de begeleiders dan ook bij
voorbaat voor het vele werk en vele uren die zij daar aan besteden.
U dient er rekening mee te houden dat u zelf voor vervoer naar en van de
opstapplaatsen van de uitjes moet zorgen, misschien ook met hulp van
familie/vrienden of buren. Mocht dit een keer niet lukken, kunt U altijd
contact op nemen met de diensten, zoals vermeld verderop in het boekje.
Wij wensen iedereen weer veel plezier met alle uitjes.

Liedy Heus, coördinator

Opgave en informatie:
Koppel-Swoe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe
Dagelijks van 08.30 uur tot 12.30 uur, telefonisch bereikbaar op 0578-676767
Aanmeldingsformulieren kunt u afgeven aan de balie van het Kulturhus EGW

Website van de Koppel-Swoe: www.swo-epe.nl
Hierbij kunt U ook informatie vinden over alle uitjes en ook worden hier de foto’s getoond
welke gemaakt zijn tijdens de uitjes.

Deelnemen aan de uitjes
Voor het deelnemen aan de uitjes zijn een aantal regels, welke gehanteerd worden om een en
ander goed te laten verlopen. Hierna volgt hiervan een opsomming.

De deelnemersbijdrage
Kortingskaarten zoals de 65+ kaart en de Museumjaarkaart etc. zijn niet altijd geldig
wanneer U met Koppel-Swoe naar een activiteit gaat.
Bij de meeste activiteiten zijn de consumpties inbegrepen. Dit wordt duidelijk aangegeven in
ons programmaboekje. Indien de consumpties en/of de lunch inclusief zijn, vermeld dan op
Uw aanmeldingsformulier Uw eventuele dieetwensen zodat daar rekening mee kan worden
gehouden. Het is wel de bedoeling dat U zich aan Uw dieetwensen houdt en dit, deze dag, ook
nuttigt. Want wij geven dit door aan het desbetreffende restaurant en die rekent hiervoor
meestal extra kosten.
Ook wordt in de deelnemersbijdrage de vervoerskosten, inclusief de fooi voor de chauffeur
berekend. Deze fooi wordt tijdens het uitje door Koppel-Swoe aan de chauffeur afgedragen.
Uiteraard betreft dit niet het vervoer naar en van de opstapplaats van het uitje.
U kunt ons machtigen om uw verplichte deelnemersbijdrage automatisch, aan het eind van de
betreffende maand, van uw rekening te laten afschrijven.
Hiervoor moet U de machtiging onderaan het aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen.
Indien U de bijdrage via bank of giro wilt overschrijven dan kunt U deze overmaken op ons
rekeningnummer NL95 RABO 0364 4018 34 van de Rabobank o.v.v. de activiteit waarvoor U
zich opgeeft.
Geeft U bij opgave wel duidelijk aan dat U zelf via de bank betaalt.
De deelnemersbijdrage wordt in principe niet terugbetaald aan de deelnemer wanneer
hij/zij door omstandigheden verhinderd is voor deelname.

Gemeente Epe
De gemeente Epe vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen aan sociale,
sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.
Daarom heeft de gemeente de zgn. Meedoen-regeling. De Meedoen-regeling betreft een
jaarlijkse bijdrage van € 75,00 per persoon per kalenderjaar voor deze activiteiten. U
komt in aanmerking voor deze bijdrage indien:
 Uw gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor U geldende bijstandsnorm,
excl. Vakantietoeslag.


U een aanvraag indient door middel van een aanvraagformulier dat U bij de
Publiekswinkel van de Gemeente Epe kunt verkrijgen.

U dient dit formulier van de Meedoen-regeling in te vullen, te ondertekenen en op te
sturen met de gevraagde bewijsstukken naar de Publiekswinkel van de Gemeente Epe,
Postbus 600, 8160 AP Epe. (telefoonnummer 140578)
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Als U recht heeft op de
bijdrage maken zij het geld over op Uw bank-/gironummer.
De Publiekswinkel is op werkdagen geopend van 08.00 tot 12.00 uur en op woensdag van
08.00 tot 20.00 uur.

Weersomstandigheden
Bij extreem warm of nat weer is het soms niet verantwoord om bepaalde activiteiten te
ondernemen. Wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn kunt U het beste
vooraf contact opnemen met Koppel-Swoe om te informeren of een activiteit al dan niet
doorgaat. Uiteraard krijgt U, wanneer de activiteit niet doorgaat, Uw
deelnememersbijdrage terug.

Verzamel- en vertrekpunt
In principe is het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe het verzamel- en
vertrekpunt naar de activiteiten. We gaan ervan uit dat de deelnemers op
eigen gelegenheid naar het Kulturhus EGW komen.
Indien we met een touringcar reizen kunt U opstappen op:
Parkeerplaats van het Retailpark “De Poort van Epe”,
Adres: Meent 1-21 bij de Gamma.
Als U met de auto komt en U rijdt het plein op, wilt U dan de auto parkeren
op het pad RECHTS naast de winkelwagentjesstalling!!
Per activiteit zal in het boekje het verzamel- en vertrekpunt worden
vermeld.

Vervoer naar de activiteiten
Het vervoer naar de activiteiten buiten de gemeente regelen we d.m.v. een
carpoolsysteem.
De indeling van de auto’s/busjes wordt door ons gemaakt. Wanneer U
graag bij een bekende in de auto wilt zitten, dient U dit bij de opgave aan
ons door te geven, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Bij de
aanmelding dient U ook aan te geven of U in het bezit bent van een auto en
bereid bent om anderen – als passagier – mee te nemen. Tevens is het van
belang dat wij weten of U in het bezit bent van een rollator of een
inklapbare rolstoel.
Indien U heeft aangegeven bereid te zijn om anderen in Uw auto mee te
nemen, dan wordt U door ons telefonisch benaderd als wij bij een activiteit
voor het vervoer op Uw auto kunnen rekenen. Voor de chauffeurs geldt een
leeftijdsgrens van 75 jaar. Als U van ons geen bericht heeft ontvangen dan
hebben wij U in een andere auto ingedeeld en hoeft U niet zelf te rijden.
De deelnemers die bereid zijn om met hun eigen auto mee te rijden in het
uitjes- programma dienen bij Koppel-Swoe een bestuurdersverklaring te
ondertekenen. Hiermee verklaren zij in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs en een Inzittendenverzekering.

Afzeggingen
Afzeggingen worden normaliter gedaan via het kantoor van Koppel-Swoe op
telefoonnummer 0578-676767.
Indien U op de ochtend van het uitje nog moet afzeggen dan kunt U bellen
naar het mobiele nummer dat de vrijwilliger van het uitje bij zich heeft, 0622019971.
Indien wordt afgezegd na de sluitingsdatum (vermeld onder elk uitje) en er
staan geen mensen als reserve op de lijst voor het uitje moet de bijdrage wel
door de deelnemer betaald worden.

Het regelen van de Kruimelschaar
Als U gebruik wilt maken van het vervoer van de Kruimelschaar, naar en van
de uitjes, belt U met telefoonnummer 06-23132456 voor Epe en
telefoonnummer 0578-574866 Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaassen voor
Vaassen.

In verband met calamiteiten is het gewenst om van een ieder
een naam van een contactpersoon incl. telefoonnummer te
hebben zodat deze persoon op de hoogte kan worden gebracht
als er iets aan de hand zou zijn.
Gaarne deze persoon met telefoonnummer te vermelden op het
opgaveformulier.

Overzicht herfst- en winteruitjes 2018/2019
Woensdag 24 oktober
Bustocht naar Groningen

Bourtange

Donderdag 8 november
Oranjemuseum

Diepenheim

Donderdag 22 november
Bustocht Koloniehof

Frederiksoord

Donderdag 13 december
Kerststukjes maken

Oene

Donderdag 20 december
Bezoek steenfabriek en kerststallen, kerstmannnen

Losser

Woensdag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie Grote Kerk

Epe

Woensdag 23 januari
Diamiddag Ruud Heij

Epe

Donderdag 7 februari
Biologische boerderij

Doornspijk

Donderdag 21 februari
Old boer’n grei op ’t Hinkel
Geitenkaasboerderij

Emst

Donderdag 7 maart
Verven met draad en touw

Epe

Woensdag 20 maart
Bustocht Velorama en Waalkade

Nijmegen

Donderdag 28 maart
Eindetentje Emsterie

Emst

Woensdag 24 oktober: Bustocht Bourtange
Na een korte vakantiestop beginnen we weer met het
winterseizoen.
We vertrekken om 09.45 uur uit Epe en rijden via een mooie
route naar het Drentse dorpje Odoorn.

Hier staat een Drentse koffietafel met kroket voor ons klaar.
Na het eten vervolgen we onze reis naar het vestingstadje
Bourtange.
Hier krijgen we een film te zien over de geschiedenis en de
reconstructie van de vesting.
Daarna volgt een rondleiding van een gids over de vesting.
Er zijn een aantal musea en leuke winkeltjes die u op eigen
gelegenheid kunt bezoeken.
De afstand van de parkeerplaats naar de vesting is ca. 400 meter
te voet. Voor degene die moeilijk lopen is er tegen een kleine
vergoeding een elektrisch busje beschikbaar.
Na een inspirerende middag gaan we moe maar voldaan weer
huiswaarts en verwachten ongeveer 18.00 uur terug in Epe te zijn.

Vertrek: 09.45 uur vanaf het Retailpark de Poort van Epe
Terug in Epe: 18.00 uur
Bijdrage: € 33,50
Opgave voor: 10 oktober

Donderdag 8 november: Oranjemuseum
Diepenheim.
Oranjemuseum Nieuwe Haghuis in Diepenheim is één van de drie
Oranjemusea in Nederland. Het museum herbergt een unieke
bordencollectie, ruim 1000
stuks, van het Huis van Oranje.
Maar dat is niet het enige wat
het museum te bieden heeft.
Er staat bijvoorbeeld ook een
prachtige Koninklijk gedekte
tafel en er is een winkeltje met
onder andere Koninklijk
porselein en Twentse koek. Bij
aankomst starten we direct
met de rondleiding door het
museum. Tijdens de rondleiding worden allerlei leuke anekdotes
verteld.
Hierna is het tijd voor koffie met een, hoe kan het ook anders,
Oranjegebakje. Het Oranjemuseum is ook nog eens gelegen in een
prachtig gebied. Daarom maken we, voordat we huiswaarts keren,
nog een rondrit met een gids (ca. 1 uur).

Vertrek: 12.45 uur vanaf Retailpark de Poort van Epe.
Terug in Epe: 18.15 uur.
Bijdrage: € 24,50
Opgave voor: 25 0ktober 2018

Donderdag 22 november: bezoek aan museum
Koloniehof in Frederiksoord, ook wel genoemd Huis van
Weldadigheid.

Vertrek 11.00 uur Gamma, om ongeveer 12.00 uur komen we aan
bij hotel Frederiksoord in Frederiksoord voor een heerlijke lunch.
We genieten van soep, huzarensalade, allerlei soorten brood, kaas,
vlees en zoet beleg en natuurlijk kroket, lekker fruit, koffie,
thee, melk en jus d’orange.
Om ongeveer 13.30 uur vertrekken we naar het museum de
Koloniehof, kan met de bus of lopen, ongeveer 1 kilometer. De
Koloniehof is een klein museum waar het kolonieverleden wordt
verteld. In 1918 werd er een leefgemeenschap opgericht met
eigen voorzieningen, zoals bv een school, dit om te proberen de
armoede in Nederland te bestrijden. Er is een winkeltje,
schooltje en een koloniewoning.
Daarna gaan we met de kolonietram om 15.00 uur (als het koud is
krijgen we een deken) en rijden onder leiding van een gids langs
65 monumenten van soms 200 jaar oud. Kortom genoeg te zien en
te horen.
Om 16.00 uur terug met de tram nog een kopje thee/koffie met
iets lekkers, daarna naar Epe waar we ongeveer om 17.30 uur
aankomen.

Vertrek: 11.00 uur vanaf het Retailpark de Poort van Epe, Gamma
Terug in Epe: 17.30 uur
Bijdrage: € 39,00Opgave voor: 8 november

Donderdag 13 december: Kerststukjes maken
Traditie getrouw gaan we deze middag weer ons eigen kerststukje
maken.
Onder leiding van mevrouw en meneer Vosselman zien we elk jaar
weer de leukste en mooiste creaties ontstaan.
Er is van allerlei materiaal aanwezig wat op eigen inzicht en smaak
gebruikt mag worden.
Onder het genot van koffie of thee met huisgemaakte appeltaart
belooft dit weer een gezellige middag te worden.
En kunt u de feestdagen pronken met uw eigen kerststukje.
U kunt op eigen gelegenheid naar de Vosselhoeve aan de Oude
Oenerweg 9 komen.
U wordt om 14.00 uur verwacht en als iedereen naar wens
geslaagd is sluiten we de middag ongeveer 16.00 uur af.

Vertrek: op eigen gelegenheid wordt U om 14.00 uur verwacht.
Eindtijd: 16.00 uur
Bijdrage: € 18,50
Opgave vóór: 30 november

Donderdag 20 december: bezoek aan de oude
steenfabriek en een kerststallen- en
kerstmannenexpositie in Losser

We vertrekken om 10.30 uur bij de Gamma en zijn om 12.00 uur
bij restaurant Marktzicht op het MARTINUSPLEIN (het lijkt
wel Epe) in Losser voor een uitgebreide lunch met kroket en
salades en nog veel meer lekkers.
Daarna bezoek aan de steenfabriek waar we een rondleiding
krijgen met gids in een treintje. Pas op als het erg koud is, zorg
voor warme kleding, er zijn geen extra dekens. Met de gids
komen we ook bij de kerststallen en kerstmannen, wij denken dat
het de moeite waard is.
Het is dan ongeveer 15.30, nog een lekker kopje koffie/thee en
dan weer huiswaarts, hopelijk zijn we rond 17.00 weer thuis in Epe

Vertrek: 10.30 uur vanaf het Retailpark de Poort van Epe
Terug in Epe: 17.00 uur
Bijdrage: € 39,50
Opgave vóór: 4 december

Woensdag 9 januari: Nieuwjaarsreceptie in de
Grote Kerk in Epe

Om 16.00 uur worden we ontvangen door mevrouw van Zuuk in de
grote Kerk met een drankje. We kunnen, als we dat willen, de kerk
bezichtigen.
De heren van Huffelen, zij spelen en zingen beiden bij de
zanggroep Nostalgie, zullen ons van muziek en zang voorzien.
Om 17.00 uur staat er een heerlijk stamppotbuffet klaar met
wederom muziek. Na het buffet nog een heerlijk kopje koffie en
dan is het weer tijd om te gaan.
NB: Er werd ons vorig jaar gevraagd waarom die hoge prijs? De
kerk moet gehuurd worden en dat is prijzig, maar wij vinden het
een mooie plek om elkaar te ontmoeten, maar ook de Grote Kerk
moet blijven in ons dorp,
Afgelopen jaar waren we met 30 personen, er kunnen er nog veel
meer bij.
Begintijd: ieder wordt om 16.00 uur verwacht in de Grote Kerk
Bijdrage: € 35,00
Opgave vóór: 24 december

Woensdag 23 januari: Diamiddag Ruud Heij over
Engeland en Ierland

In het Kulturhus, ds Prinszaal, mogen we Ruud Heij weer
verwelkomen. Om 14.00 uur gaat hij weer van alles laten zien over
zijn vakantiedia's in Engeland en Ierland.
Ruud vertelt boeiend en onderhoudend over zijn vakantie dia's.
In de pauze drinken we een kopje koffie met iets lekkers en na
afloop een drankje aan de bar om ongeveer 16.30 uur.
Hopelijk weer een mooie dia middag.

Begintijd: U wordt om 14.00 uur verwacht in het Kulturhus
Eindtijd: 16.30 uur
Bijdrage: € 12,50
Opgave vóór: 9 januari

Donderdag 7 februari: Ko-Kalf

Ko-Kalf is een biologisch rundveebedrijf, gevestigd op de Veluwe.
Het rundvlees is van het uit Alpengebied afkomstige ras Flekvieh,
ook wel bekend als Simmentaler. Het zijn uitstekende
zogenaamde “dubbeldoel” dieren, geschikt om melk te leveren,
maar ook voor de vleesproductie. De dieren geven minder melk
dan rassen die speciaal voor de melkproductie worden gefokt,
maar de vleeskwaliteit is, na de driemaandelijkse afmestperiode,
perfect.
We worden ontvangen met koffie/thee en koek en daarna volgt
een rondleiding en wordt ons alles over het wel en wee van deze
boerderij verteld.
Er is ook een mogelijkheid om het vlees te kopen, we worden
daarover ter plaatse geïnformeerd.

Vertrek: 13.30 uur Kulturhus, Epe
Terugkomst: 17.00 uur
Bijdrage: € 11,50
Opgave voor: 24 januari

Donderdag 21 februari 2019: Old boer’n grei op”t
Hinkel
Dit museum is ontstaan uit de verzameling, die Ben Doorn in de
voorgaande jaren heft vergaard. De verzameling bestaat uit een
groot aantal antieke boeren karren, wagens en koetsen en ook
antieke (paard getrokken) boeren werktuigen. Tevens vindt u er
een grote verzameling antiek timmermansgereedschap in de
zogenaamde “werkplaats”. Ook op huishoudelijk gebied is er van
alles te zien. Zo is er een woonkamer, keuken en slaapkamer,
ingericht met oud meubilair en textiel. Verder is er een
verzameling antieke blikken en een vitrine met prachtige
knipmutsen.

Geitenkaasboerderij De Wolf in Terwolde
Bij Geitenkaasboerderij de Wolf krijgen
we een mooie film te zien over het maken
van geitenkaas en het maken van landwijn.
Zelf hebben zij geen geiten meer, maar
maken de kaas met de geitenmelk van de
buren. De ambachtelijke boerenproducten
van geitenkaasboerderij de Wolf worden met liefde gemaakt.
Onder het genot van een lekker kopje koffie/thee met iets erbij
maken we kennis met de eerlijke producten uit de IJssel vallei
aan de rand van de Veluwe. Tevens is er gelegenheid om wat
producten te kopen voor thuis. Daarna is er gelegenheid om met
elkaar pannenkoeken te eten bij de Honingpot in Epe. Daarvoor
dient u zich apart op het formulier op te geven. Kosten € 16,50.
Aanvang: 13.15 uur vanaf het Kulturhus EGW
Eindtijd: terug in Epe: ca. 16.45 uur
Bijdrage: € 17,65 (excl. Pannenkoek)
Opgave vóór: 7 februari

Donderdag 7 maart: Verven met draad en touw

We gaan niet ver van huis, we blijven in Epe en wel in het
Kulturhus, de Prinszaal.
We gaan verven met draad en touw, wel spannend. Ineke Zoer
helpt ons hierbij, want heel veel weten we er niet van, maar de
resultaten vonden we mooi. Het is wel een uitdaging. Trek niet je
mooiste kleren aan, en neem a.u.b. een schort mee of een oud
overhemd, want je kunt ook smerig worden. In de pauze een kopje
thee/koffie met iets lekkers en na afloop een drankje bij de bar,
om ongeveer 16.30 uur.
LAAT JE VERRASSEN

Aanvang: U wordt verwacht om 14.00 uur in het Kulturhus
Eindtijd: 16.30 uur
Bijdrage: € 16,50
Opgave vóór: 21 februari

Woensdag 20 maart: Velorama en varen op de
Waal
Onze reis gaat vandaag naar Nijmegen.
We bezoeken daar het Velorama, het fiets museum. Hier kun je
het ontstaan van de fiets zien tot en met de elektrische fiets van
heden.
We worden ontvangen met koffie/thee met appelgebak en krijgen
daarna een rondleiding van ca. 1 uur. Let op, het gebouw bestaat
uit 3 verdiepingen, dus je moet wel trap kunnen lopen!
Er is geen lift aanwezig.
Nadat we onze hersenen hebben gepijnigd om alles goed op te
slaan, wandelen we langs de Waalkade naar de Pannenkoekenboot,
om ons te laten verwennen met heerlijke pannenkoeken. Zoveel je
wilt, en tijdens het eten varen we rustig over de Waal met
uitzicht over de oude stad Nijmegen met zijn mooie bruggen.

Aanvang: 12.00 uur vanaf Retailpark de Poort van Epe
Einde: 18.30 uur
Bijdrage: € 44,00
Opgave vóór: 6 maart

Donderdag 28 maart: ons eindetentje in Emst

De Emsterie in Emst, voorheen Van de Schepop, een geheel
andere zaak met nieuwe ondernemers. We hebben als
organisatoren de zaak, maar natuurlijk ook het eten gekeurd en
goed bevonden.
We worden om 15.00 uur verwacht en krijgen dan een glaasje
"bubbels". Om 15.30 uur een broodje als voorgerecht en om
ongeveer 16.30 uur het hoofdgerecht met veel verschillende
soorten vlees, daarna nagerecht en een kopje koffie/thee.
We krijgen 2 muntjes voor een drankje.
Om 18.30 uur is het etentje weer voorbij. Hopelijk hebben jullie
heerlijk gegeten in de nieuwe Emsterie.
Begintijd: U wordt om 15.00 uur verwacht in de Emsterie,
Hoofdweg 25, Emst
Eindtijd: 18.30 uur
Bijdrage: € 28,50
Opgave vóór: 14 maart

Opgaveformulier herfst- en winter, oktober, november,
december 2018
Graag per persoon een opgaveformulier gebruiken! U kunt dit formulier afgeven bij de
receptie van het Kulturhus EGW
Naam
………………………………...........................................................
Adres
………………………..................................................................
Postcode/Woonplaats:………………………………..Geboortedatum……………..

Telefoonnr.

…………………......... Email…………………………………………

Ik heb wel / niet eigen vervoer.*
 Ik kan ........... personen meenemen.
 Ik ben wel / niet in het bezit van een rollator / inklapbare rolstoel.*
 Ik ben wel / niet in het bezit van een museumjaarkaart*
 Dieetwensen………………………………………………………………..
 Naam contactpersoon:………………………………………………… telefoonnummer:……………….

Datum

Activiteit:

Keuze:

Bijdrage:

24 okt.

bustocht Bourtange

€ 33,50

8 nov.

Oranjemuseum Diepenheim

€ 24,50

22 nov.

Koloniehof Frederiksoord

€ 39,00

13 dec.

Kerststukjes maken

€ 18,50

20 dec.

Kerststallen, de Losser

€ 39,50

Totaal:
Bijdrage activiteit graag vóór sluitingsdatum van activiteit betalen ter bevestiging van
deelname!!
Betaling per bank op rekeningnummer NL95 RABO 036.44.01.834 van de Rabobank
o.v.v. de activiteit waarvoor u zich opgeeft.
U kunt op dit inschrijfformulier aangeven of u Koppel-Swoe éénmalig wilt machtigen om
de deelnemersbijdrage van uw giro-/ bankrekening af te laten schrijven.
Ondergetekende heeft kennis genomen van het activiteitenreglement van Koppel-Swoe
en verklaart hiermee akkoord te gaan.
Ondergetekende stemt er mee in dat Koppel-Swoe de gegevens verwerkt en vastlegt in
het door Koppel-Swoe gebruikte registratiesysteem.
Ondergetekende verleent wel/ geen * eenmalige machtiging aan Koppel-Swoe om de bijdrage
van bovenstaande activiteit van zijn/haar rekening af te schrijven.
IBAN Bankrekening:…………………………………………………………….
Handtekening ………………………
Plaats en datum:…………………………..

Doorhalen wat niet van toepassing is!

Opgaveformulier herfst- en winter, januari, februari en maart
2019
Graag per persoon een opgaveformulier gebruiken! U kunt dit formulier afgeven bij de
receptie van het Kulturhus EGW
Naam
:………………………………..........................................................
Adres
:………………………….................................................................
Postcode/Woonplaats:……………………………Geboortedatum………………...
Telefoonnr. :…………………......... Email………………………………………..


Ik heb wel / niet eigen vervoer.*




Ik kan ...........personen meenemen.
Ik ben wel / niet in het bezit van een rollator / inklapbare rolstoel.*





Ik ben wel / niet in het bezit van een museumjaarkaart*
Dieetwensen………………………………………………………………

Naam contactpersoon:…………………………………………………… telefoonnummer:……………..

Datum

Activiteit:

Keuze:

Bijdrage:

9 jan.

Nieuwjaarsrfeceptie, Epe

€ 35,00

23 jan.

Diamiddag Ruud Heij

€ 12,50

7 febr.

Ko Kalf Doornspijk

€ 11,50

21 febr.

Old boer'n grei Terwolde

€ 17,65

7 mrt.

schilderen met touw en draad

€ 16,50

20 mrt.

Velorama en varen op de Waal

€ 44,00

28 mrt.

Eindetentje Emsterie

€ 28,50

Totaal:
Bijdrage activiteit graag vóór sluitingsdatum van activiteit betalen ter bevestiging van
deelname!!
Betaling per bank op rekeningnummer NL95 RABO 036.44.01.834 van de Rabobank o.v.v. de
activiteit waarvoor u zich opgeeft.
U kunt op dit inschrijfformulier aangeven of u Koppel-Swoe éénmalig wilt machtigen om de
deelnemersbijdrage van uw giro- / bankrekening af te laten schrijven.
Ondergetekende heeft kennis genomen van het activiteitenreglement van Koppel-Swoe en
verklaart hiermee akkoord te gaan.
Ondergetekende stemt er mee in dat Koppel-Swoe de gegevens verwerkt en vastlegt in het door
Koppel-Swoe gebruikte registratiesysteem.

Ondergetekende verleent wel / geen * eenmalige machtiging aan Koppel-Swoe om de bijdrage van
bovenstaande activiteit van zijn/haar rekening af te schrijven.
IBAN Bankrekening:……………………………………………………………. Handtekening
………………………
Plaats en datum:…………………………..

Doorhalen wat niet van toepassing is!

