I N S C H R I J F F O R M U L I E R Zomerschool 2018
Deelname en betaling
Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, zullen de organisatoren van
de Zomerschool door loting bepalen wie er kan deelnemen. Vandaar dat uw inschrijving nog niet automatisch betekent dat u kunt deelnemen.
U ontvangt eind juni een bevestiging aan welke activiteit(en) u kunt deelnemen.
In de bevestiging die u toegestuurd krijgt, staat ook hoe u kunt betalen.

Per formulier slechts één persoon aanmelden.
Ook aparte formulieren invullen als u samen op één adres woont!
Voor- en achternaam
Dhr / mw

........................................................................................................................................................................................................................................



In bezit van geldige (2018) Museumkaart
Kosteloos annuleren is na 1 juli niet meer mogelijk. Als u onverhoopt toch niet deel
kunt nemen aan de activiteiten, is restitutie van de betaalde bijdrage niet mogelijk.
Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen, en onderling de kosten
verrekenen.

Ja



Nee

Adres
............................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats
...................................................

............................

.................................................................................................................................................................................

E-mailadres
.................................................................................................................................

@

.............................................................................................................................

Telefoon én mobiele telefoon (zodat we u, indien nodig, snel kunnen bereiken)
( ...................................... ) ................................................................................. 06

...................................
Stuur dit inschrijvingsformulier voor 11 juni
naar:

...........................................................................................................................

Ruimte voor eventuele opmerkingen
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Senioren Zomerschool
t.a.v. Marjan Kruimer
Mierenmeent 15
1218 EH Hilversum

...................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Waarvoor meldt u zich aan?

Op deze bladzijde kunt u uw keuze aangeven, zowel voor de dagtochten als voor de
activiteiten binnen Hilversum. Sommige Zomerschool-dagen worden twee keer
georganiseerd, daaruit kunt u een keuze maken. Als het u niet uitmaakt, delen de
organisatoren u in op de dag dat er plaats is.

Excursies

Ik wil op dinsdag mee

Ik wil op donderdag mee

Dinsdag of donderdag, dat maakt me niet uit

De Nollen, Den Helder



Dinsdag 24 juli



Donderdag 26 juli



Veiling Broek op Langedijk



Dinsdag 31 juli



Donderdag 2 augustus



Biesbosch



Dinsdag 7 augustus



Donderdag 9 augustus



Leeuwarden



Dinsdag 14 augustus		

Panorama Mesdag/Binnenhof



Dinsdag 21 augustus		

Radio Kootwijk/Uddelermeer



Dinsdag 28 augustus		

Workshops

Ik wil deelnemen aan

Grafisch Atelier



Woensdagmiddag 25 juli

Geologisch Museum



Vrijdagmiddag 3 augustus

Golfclinic, incl. lunch



Woensdagmorgen 15 augustus



Woensdagmorgen 29 augustus



Woensdagmiddag 22 augustus



Ik kom op eigen gelegenheid

Slotfeest

Ik wil deelnemen aan

Terugblik 10 jaar Zomerschool met
optreden Klezmerband, onder genot
van zoet en hartige bak- en kookkunst van eigen Senver-leden



Vrijdag 31 augustus van 16.00 - 19.30 uur

Ik wil ook wel koken/bakken



Ja



Nee

Zo ja, mijn voorkeur gaat uit naar:
Watertoren Bussum

.................................................................................................................................................................

