
 

 

  

Je kunt je uitsluitend opgeven door middel van een (digitaal) opgaveformlier op de website of een formulier aan te vragen bij het 

secretariaat. Het ingevulde formulier kun je sturen naar het secretariaat, t.a.v. Hedwig Seidel, hoofdgebouw in Beilen. Na opgave en 

sluiting van de inschrijving ontvang je een bevestiging en zo nodig verdere informatie. Indien er een limiet aan deelnemers is, zal er bij te 

veel opgaven een loting plaats kunnen vinden. De personeelsvereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de reis en 

verblijf.   

 
Personeelsvereniging | Postbus 30007 | 9410 RA Assen | t.a.v. Hedwig Seidel | Hoofdgebouw, Beilen | 0593-535330 
 

 

 

EVENEMENT 
 

DAG-EN BOOTTOCHT HAARLEM 
Vrijdag 6 september 2019 

 
 

 
We vertrekken ‘s morgens al heel vroeg met de bus. Na een koffiestop in Nunspeet gaan we naar Haarlem, aansluitend doen 
we een Canal Cruises van 1.5 uur inclusief lunch. 
Vanaf 14:15 uur hebben jullie de tijd de binnenstad van Haarlem te bezoeken 
De chauffeur verwacht ons om 19:00 uur weer terug bij de bus waarna we weer naar het Noorden rijden. 
 
Deze reis is inclusief:  

• ’s Morgens koffie/thee met gebak. 
• Boottocht met privéboot in Haarlem. 
• Inclusief lunch 
• Vervoer per luxe bus 

 
07:30 uur vertrek uit Emmen, Carpool N34, afslag Ermerzand 
08:10 uur vertrek uit Assen, hoofdgebouw Dennenweg 9 
08:30 uur vertrek uit Beilen, carpoolplaats Casino 
08:50 uur vertrek uit Hoogeveen, Motel Hoogeveen, Mathijsenstraat 1 
09:15 uur vertrek uit de Wijk, de Raket Industrieweg 2, Rogat  
 
Overige: 
Heeft u problemen met vervoer laat het ons dan weten. 
Leden van de PV mogen één introducee meenemen. 
 
Eigen bijdrage: leden € 30,00  introducés: € 40,00 
 
Voor deze activiteit mag een lid zich laten vergezellen door maximaal één introducé 
Voor overige informatie kun je onze website bezoeken of contact opnemen via info@pvpago.nl 
Opgaveformulieren dienen uiterlijk vóór 3 augustus 2019 bij ons binnen te zijn.  
 
 
 
* Zie de voorwaarden op de website onder Huishoudelijk reglement, nummer E4 en E9 
 
 
 Klik hier voor opgave 

http://www.pvpago.nl/index.php/aanmelden/evenement

