
                          

                               
                                                       

                                                                       

PROGRAMMA                                  
                                                                            ZATERDAG 15 APRIL 2023. 
 
VERTREK: 
 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de achterzijde van de kerk (Schapendrift) 
 
Het progamma: 
 

1. We rijden richting Leiden waar we worden ontvangen met koffie en gebak. 
2. We bezichtigen een oude kerk. Deze is niet meer in gebruik maar de status van de kerk is de moeite waard om een 

bezoek te brengen. 
3. We laten ons verrassen met een “……….”…. 
4. We laten ons in de boot nemen en gaan genieten van Leiden gezien vanaf de boot! 
5. We verlaten Leiden en zullen een stop maken voor de bekende consumptiebonnen en de bitterballen 
6. Tenslotte stappen we weer in de bus voor de terugreis naar Blaricum 

 
Thuiskomst: 
 
De verwachting is dat we rond 18.45 uur weer arriveren op de Schapendrift! 
 
De Kosten: 
 
Zoals u wellicht heeft begrepen zijn de kosten/prijzen voor dit soort evenementen afgelopen jaren gestegen. 
We hebben de deelnameprijs daarom iets moeten verhogen naar €59,50. 
 
 

Het inschrijfformulier (zie ommezijde) in de ijzeren brievenbus doen van de pastorie (Kerklaan nr.19) 

                             en het verschuldigde bedrag overmaken op rekening  
                NL31RABO0308458915 t.n.v RK Par.bestuur St.Vitus te Blaricum. 
 

---------------------------------------- hier eventueel afscheuren--------------------------------------------------------- 
      
 
 
 
TER HERINNERING 
                        Heb mij ingeschreven voor Busreis  

op zaterdag 15 april 2023 
                                           en heb het verschuldigde bedrag overgemaakt. 
Contactpersoon : Marten Meijer  tel. 06 43 49 84 52 



 
 
  
 

                                                 INSCHRIJFFORMULIER 
Dit inschrijfformulier graag volledig ingevuld * in de ijzeren brievenbus van de pastorie stoppen 
(Kerklaan 19) en het verschuldigde bedrag overmaken naar rekening  
                      NL31RABO0308458915 t.n.v. Par.Bestuur St.Vitus te Blaricum. 
                                     

           Voor de busreis geldt als uiterste inschrijfdatum  1 april 2023 
*of al de gevraagde gegevens mailen naar: activiteitenvitus@hotmail.com 
 

 
 
1e deelnemer 
Naam__________________________________________________________________Tel.nr._____________________________________ 
2e deelnemer 
 
Naam__________________________________________________________________Tel.nr._____________________________________ 
 
3e deelnemer 
 
Naam__________________________________________________________________Tel.nr._____________________________________ 
 
Adres- 
woonplaats___________________________________________________________ 
 
Eventueel e-mail adres_______________________________________________ 
 
Neemt deel aan de busreis op 15 april 2023 
 
 

 
o Heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt naar rekening 

NL31RABO0308458915 t.n.v. Parochie Bestuur St. Vitus te Blaricum.   

*Een vriendelijk verzoek aan u: 
  Graag het inschrijfformulier volledig invullen zodat er bij vragen contact opgenomen kan worden. 

                              
 
 
                                                deelname geheel op eigen risico     


