
 

m a a r t  2 0 1 9  

We willen jullie uitnodigen om op zondag 31 maart van 14.00—19.00 uur een 
prachtige fietstocht van in totaal ongeveer 22 km (ca. 1 uur en 10 minuten) te 
maken.   
 
We vertrekken vanaf het speeltuintje aan de Lindanusstraat. Onderweg naar de 
pauze op een heerlijke locatie kun je eventueel een molen bekijken. Dit is een on-
derbreking van 15 minuten, we willen dit wel graag vooraf weten omdat er maar 
beperkt ruimte is in de molen.  Bij onze pauzelocatie, het Hof van Schoor kunt u 
genieten van een heerlijk kopje thee/koffie met taart (ranja voor de kinderen). 
Na de pauze zullen we nog een mooie route afleggen naar onze eindlocatie; de 
van Horne Hoeve. Hier zullen we rond 4 uur/ half 5 zijn. Voor de kinderen willen 
we daar een leuke knutselactiviteit rondom Pasen doen. Daarna is er de mogelijk-
heid om een lekker hapje te eten met zijn allen. Wil je liever niet fietsen, maar 
wel gezellig mee-eten? Dat behoort ook tot de mogelijkheden, keuze genoeg 
dachten wij zo. 
 
Voor de diverse onderdelen geldt een kleine bijdrage, hieronder even een over-
zicht. De eventuele extra consumpties bij de van Horne Hoeve zijn voor eigen re-
kening, u kunt daarvoor bij ons penningen kopen à €2,20 per stuk.  
 
Graag bijgevoegd formulier uiterlijk 17 maart  inleveren bij Lindanusstraat 3 óf 
informatie mailen naar activiteiten.heiligenbuurt@gmail.com  & het bedrag over-
maken op rekeningnummer NL37 ABNA 0575 0759 37 onder vermelding van 
naam en adres. Pas als we alle gegevens en de betaling hebben ontvangen ben je 
zeker van deelname. 

Fietstocht 

 leden Niet leden 

Fietsen met wat lekkers bij het 

Hof van Schoor 

Gratis! € 5,- 

Eten inclusief 3 consumptie-

bonnen bij de van Horne Hoe-

ve (kinderen eten inclusief 1 

consumptie en 1 ijsje) 

Kinderen: € 7,50 

Volwassenen: €17,- 

Kinderen: € 7,50 

Volwassenen: € 17,- 

Fietsen & eten Kinderen: €7,50 

Volwassenen: €17,- 

Kinderen: € 12,50 

Volwassenen: € 22,- 



Naam 

(Namen) & 

adres 

 

 

 

 

� lid van de buurtverenging 

� geen lid van de buurtvereniging  

Aantal 

deelnemers 

 

____ volwassenen 

 

____ kinderen, leeftijd(en): 

Molen 

rondleiding 
� ja, ik wil graag een rondleiding door de molen (indien ge-

wenst aankruisen) 

Eten � ja, ik eet (wij eten) mee 

� nee, ik eet (wij eten) niet mee 

Keuze eten, volwassenen incl. friet, salade, mayonaise en 

sausje: 

____x  schnitzel 

____x vegetarische schnitzel 

____x kipsaté 

Keuze eten, kinderen (tot 12 jaar): 

____x friet met snack en appelmoes 

____x kinderpannenkoek 

Fietsen � ja, ik fiets (wij fietsen) mee 

� nee, ik kom (wij komen) direct naar de van Horne Hoeve 

Deze versie van het formulier kun je gebruiken om je ingevulde 
keuzes voor jezelf te ‘bewaren’ 



Deze versie van het formulier graag uiterlijk 17 maart inleveren 
op Lindanusstraat 3 of alle gegevens mailen. Vergeet niet de beta-
ling over te maken! 

Naam 

(Namen) & 

adres 

 

 

 

 

� lid van de buurtverenging 

� geen lid van de buurtvereniging  

Aantal 

deelnemers 

 

____ volwassenen 

 

____ kinderen, leeftijd(en): 

Molen 

rondleiding 
� ja, ik wil graag een rondleiding door de molen (indien ge-

wenst aankruisen) 

Eten � ja, ik eet (wij eten) mee 

� nee, ik eet (wij eten) niet mee 

Keuze eten, volwassenen incl. friet, salade, mayonaise en 

sausje: 

____x  schnitzel 

____x vegetarische schnitzel 

____x kipsaté 

Keuze eten, kinderen (tot 12 jaar): 

____x friet met snack en appelmoes 

____x kinderpannenkoek 

Fietsen � ja, ik fiets (wij fietsen) mee 

� nee, ik kom (wij komen) direct naar de van Horne Hoeve 


