
 
Inschrijfformulier Zomerschool 2019 

 
 

Achternaam Dhr./ mevr. Voorletters  

Adres + huisnr.  Telefoonnr.  

Postcode + 
Woonplaats 

 Mobiel nr.  

E-mailadres  Geboortedatum  

 

 

*Inschrijving en betaling 

1. Op de achterzijde vind je een overzicht van alle activiteiten en kun je aankruisen waaraan je deel 
wilt nemen. 
 

2. Deze inschrijving is alleen geldig als je al jouw gegevens hebt ingevuld en hebt ondertekend. 
 

3. Je kunt je inschrijven voor maximaal 8 activiteiten en inschrijven = deelnemen. Bij verhindering 
wordt geen geld teruggestort. Na de opening kun je eventueel nog extra inschrijven op activiteiten 
waar nog plaats is. 
 

4. Met je inschrijving ben je automatisch ingedeeld. Wij verwachten je dan ook op de dag en 
aanvangstijd bij de activiteit zoals vermeld in de brochure. Je ontvangt geen bevestigingsbrief 
meer van ons. Bewaar de folder met data en tijden dus goed en maak eventueel een kopie van 
je inschrijving. 
 

5. Indien je niet kunt deelnemen aan een activiteit doordat de activiteit reeds is volgeboekt of niet 
doorgaat vanwege te weinig aanmeldingen, ontvang je ruim een week van tevoren bericht van ons. 
 

6. Dit jaar gaan we een aantal keer carpoolen. Geef op het inschrijfformulier aan of je zelf kunt rijden 
en eventueel mensen mee kunt nemen (en hoeveel) of dat je juist wilt meerijden met iemand. Als 
je rijdt ontvang je van de ‘meerijders’ in totaal €0,20 per kilometer. Dus als het 20 km enkele reis is 
en dus totaal 40 km, dan ontvang je €8,00. Heb je twee ‘meerijders’ dan betalen zij ieder dus 
€4,00. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. 
Als ‘meerijder’ vragen wij je om dit direct contant met de bestuurder af te rekenen (neem wat klein 
geld mee).  

 
7. Dit formulier kun je afgeven of opsturen naar:  Zomerschool, t.a.v. Stichting ABZ  

Heuvel 2  
5261 EE  Vught 

 
Voor informatie kunt u bellen: 073 - 657 20 00 of via de website www.abzvught.nl. 

_________________________________________________________________________________ 

Ik machtig hierbij eenmalig Stichting ABZ om bij het doorgaan van de activiteit(en) van de 
Zomerschool 2019 of  bij ongeldige annulering, het deelnamebedrag van de aan de achterzijde 
aangekruiste activiteit(en) af te schrijven.  

IBAN rekeningnummer:    ______________________________________ 

Op naam van:  ______________________________________________  

Handtekening: ______________________________________________  Datum:   __  -  __  -  2019 
  



JA, ik wil graag deelnemen aan de volgende activiteit(en): 

Maximaal 8 activiteiten aankruisen!  

 Code Startdatum Starttijd Activiteit Prijs 

 Z101 Vr 28 juni 19.00 uur Opening   gratis 

 
 
 

Z102 
 
 

Zo 30 juni  
 
 

13.00 uur 
 
 

Kasteel Heeswijk 
 ik wil graag meerijden 
 ik zorg voor mijn eigen vervoer, er kunnen mensen 
meerijden:  nee,  ja, aantal ……... mensen mee 

€   18,00 

 

 

Z102m 
 
 

Zo 30 juni 
 
 

13.00 uur 
 
 

Kasteel Heeswijk      Museumjaarkaart houder 
 ik wil graag meerijden 
 ik zorg voor mijn eigen vervoer, er kunnen mensen 
meerijden:  nee,  ja, aantal ……... mensen mee 

€     7,00 

 Z103 Wo 3 juli  10.00 uur Honing slingeren €     5,00 

 Z104 Do 4 juli 10.00 uur Workshop fotografie €     4,00 

 Z105 Vr 5 juli 08.30 uur Vogelwandeling €     4.00 

 Z106 Ma 8 juli 14.00 uur Kleurige krans van ballonnen €   12,00 

 Z107 Di 9 juli 09.45 uur Glaskunst Leerdam €   42,00 

 Z107m Di 9 juli 09.45 uur Glaskunst Leerdam  Museumjaarkaart houder €   34,50 

 Z108 Wo 10 juli 10.00 uur Binnenkijken Mariënburg €     9,00 

 Z109 Wo 10 juli 10.00 uur Zomerwandeling landgoed Voorburg €     4,00 

 Z110 Do 11 juli 10.00 uur Wandeling Historische paden €     4,00 

 Z111 Do 11 juli 10.00 uur Schilderen op muziek €   20,00 

 Z112 Vr 12 juli 13.30 uur Zingen met de Zomerschool €     9,00 

 Z113 Ma 15 juli 10.00 uur Workshop Boetseren en glazuren €   45,00 

 Z114 Di  16 juli 10.00 uur Zomerse wandeling landgoed Haanwijk €     4,00 

 Z115 Di 16 juli 09.45 uur Hoe wordt bier gebrouwen? €   14,00 

 Z116 Wo 17 juli 13.30 uur Voetreflexzonetherapie €     7,00 

 Z117A Do 18 juli 10.00 uur Beeldhouwen in speksteen €   45,00 

 Z117B Do 8 aug 10.00 uur Beeldhouwen in speksteen €   45,00 

 Z118 Ma 22 juli 09.00 uur Fietstocht en bezoek zorgtuinderij De Es €     7,00 

 Z119 Di 23 juli 10.00 uur Geniemuseum €     4,50 

 Z119m Di 23 juli 10.00 uur  Geniemuseum         Museumjaarkaart houder €     2,00 

 Z120A Wo 24 juli 14.30 uur Talen instituut Regina Coeli €     4,00  

 Z120B Wo 31 juli 14.30 uur Talen instituut Regina Coeli €     4,00  

 Z121A Vr 26 juli 06.00 uur Varen op de Dommel voor vroeg vogels €   17,00 

 Z121B Vr 26 juli 14.00 uur Varen op de Dommel €   14,00 

 Z122 Di 30 juli 11.00 uur Fietstocht Loonse en Drunense Duinen €     6,00 

 Z123 Di 30 juli 09.30 uur Buiten schilderen €   36,50 

 Z124 Do 1 aug 09.30 uur Arboretum d’n Hooidonk 
 ik wil graag meerijden 
 ik zorg voor mijn eigen vervoer, er kunnen mensen 
meerijden:  nee,  ja, aantal ……... mensen mee 

€     4,00 

 Z125 Do 1 aug  14.00 uur Feestelijke hapjes Scheve Schup €     7,00 

 Z126 Vr 2 aug 10.30 uur Hersenkrakers €     4,00 

 Z127 Zo 4 aug 15.00 uur Maak kennis met het Midden oosten (film+eten) €   15,00 

 Z128 Ma 5 aug 13.00 uur Jeu de Boules €     9,00 

 Z129 Di 6 aug 10.30 uur Kruidenwandeling en zalf maken €     5,00 

 Z130 Di 6 aug 14.00 uur Bezoek Bronzen beelden €     2,00 

 Z131 Wo 7 aug 14.00 uur Lezing bijzondere feesten 18e eeuw €     6,00 

 Z132 Vr 9 aug 10.00 uur Wandeling ‘Witte Zusters en Witte Paters’ €   12,00 

 Z133 Di 13 aug 09.30 uur Zomerworkshop Mindfulness €     9,00 

 Z134 Wo 14 aug 10.00 uur Dahliavereniging “Rosa van Lima”   €     2,50 

 Z135 Wo 14 aug 19.30 uur Kampvuuravond €   gratis 

Totaalbedrag van de activiteiten waaraan u wilt deelnemen                € ____,___ 


