EVENEMENT

SOLDAAT VAN ORANJE

23 juni 2019
Soldaat van Oranje de musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van de grootste verzetshelden uit onze
vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema.
Zijn beroemde boek Soldaat van Oranje werd in 1977 verfilmd en is al geruime tijd te zien als musical in de theaterhangar op
Vliegveld Valkenburg in Katwijk.
Het publiek beleeft de voorstelling,in een 360 graden draaiende theaterzaal en wordt zo het verhaal ingetrokken.

Deze reis is inclusief:
•
•
•
•

Vervoer per luxe touringcar
Vertrek vanaf de vaste opstapplaatsen Assen, Beilen, Hoogeveen, Emmen, Meppel
(bij voldoende animo van leden Icare in Veluwe en Flevoland kan in overleg een extra opstapplaats worden
aangeboden)
1e rang zitplaatsen voor de matinee voorstelling
3 gangen diner inclusief 2 consumpties op de terugreis

Overige:
Maximaal aantal deelnemers voor deze activiteit is 80 personen

Eigen bijdrage: leden € 75,00

introducés: € 95,00

Voor deze activiteit mag een lid zich laten vergezellen door maximaal één introducé
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken of contact opnemen via info@pvpago.nl
Opgaveformulieren dienen uiterlijk vóór 22 april 2019 bij ons binnen te zijn.
* Zie de voorwaarden op de website onder Huishoudelijk reglement, nummer E4 en E9

Klik hier voor opgave

Je kunt je uitsluitend opgeven door middel van een (digitaal) opgaveformulier 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

