Excursie 2012

Excursie zaterdag 16 juni 2012 naar DRU in Ulft.

Geachte leden,Ook dit jaar hebben wij samen met “Vereniging voor Oudheidkunde
Lichtenvoorde” een excursie georganiseerd met vervoer per touringcar. Deze keer gaan we
naar de DRU Cultuurfabriek in Ulft en krijgen een rondleiding waarbij o.a. te zien zullen zijn:

1. Cultuurfabriek (waar in de voormalige fabrieksruimten gevestigd zijn:

Het Schaftlokaal, receptie, bibliotheek, theaterzaal en muziekschool).

2. Voormalige ijzergieterij.

3. Nieuwe en oude complex en terrein met fabriekshallen.

4. Expositie "IJzer in de regio".

5. Film "Symphonie van Vuur en IJzer" (DRU 1948).
Onze gidsen bij de DRU zijn leden van "Oudheidkundige Vereniging Gendringen" die in de
Cultuurfabriek gevestigd is en daar hun prachtige werk- en expositieruimte hebben.

Programma:

12:30 uur vertrek bushalte Richterslaan in Lichtenvoorde
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13:00 uur vertrek Zieuwent bij de St. Werenfriduskerk.

13:45 uur aankomst DRU Ulft.

14:00 uur start 1 e deel excursie, film, rondleiding.

14:45 uur einde 1 e deel.

Koffiepauze: 14:45 uur tot 15:15 uur, 2 x koffie in Het Schaftlokaal of op terras.

15:15 uur 2 e deel excursie, film, rondleiding.

16:00 uur 3 e deel excursie, film, rondleiding.

16:45 einde; 2 x koffie met 1 x krentenwegge in Het Schaftlokaal of op terras.

17:15 vertrek naar huis.

De rondleiding zal te voet worden afgelegd en is grotendeels geschikt voor rolstoelen.

Prijs: € 24,50 per persoon inclusief reiskosten, rondleiding, 2 x 2 kop koffie/thee met 1 x
koekje en 1 x krentenwegge. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

U dient zich voor deze excursie schriftelijk aan te melden via bijgevoegd formulier.
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De aanmeldingstermijn voor deze excursie sluit op 1 juni 2012.

Uw aanmelding is geldig als het bedrag van € 24,50 per persoon is bijgeschreven op onze
Rabobank rekening 1600 22 967 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Zuwent.

In de bus is plaats voor maximaal 64 personen.
Wij rekenen op minimaal 50 personen (betalende partners/begeleiders zijn ook welkom!). Wordt
dit aantal niet gehaald dan gaat de excursie niet door en krijgt u daarvan voor 5 juni 2012
bericht en uw geld wordt teruggestort op uw rekening.

Als u zich afmeldt wordt het bedrag van € 24,50 per persoon niet teruggestort.

U kunt in dat geval wel een ander persoon in uw naam aan de excursie laten deelnemen. De
vervanger graag wel even vooraf melden bij het secretariaat!

Wij wensen u alvast een interessante en gezellige excursie.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Oudheidkundige Vereniging Zuwent.

Aanmelding excursie zaterdag 16 juni 2012 naar DRU ULFT.

Hr./Mw. Naam ________________________ Voorletters ____________
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Adres _____________________________________________________

Postcode ___________ Plaats _________________________________

Bank/girorekening __________________________________________

Telefoon _________________ Mobiel ___________________________

E-mailadres ________________________________________________

Opstapplaats _______________________________________

Ondergetekende meldt zich aan met ___________ persoon(nen) voor de excursie en heeft €
24,50 per persoon gestort op Raborekening 160022967 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging
Zuwent met de vermelding:
Excursie 2012 OVZ

Datum ________________Handtekening _______________________________
1. U kunt de ingevulde aanmelding per post sturen naar bovengenoemd secretariaat of op
woensdag tussen 10:00 – 12:30 uur afgeven in ons archief bij "Buurt- en clubhuis 't Kevelder"
(aparte ingang) Zieuwentseweg 46a, 7136LC Zieuwent.
2. U kunt de ingevulde aanmelding (ingescand en ingevuld) ook als bijlage per e-mail
verzenden naar:
zuwent.secretariaat@planet.nl

Hebt u vragen of opmerkingen?
Bel 0314-667041 of 0653-121736
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