
ARLETTE GRUSS IN LILLE

Zaterdag 16 maart 2013, 15.00 uur

Ook in 2013 houden wij ons twee-jaarlijkse uitstapje naar dit Franse kwaliteitscircus. Prachtig opgesteld op de 
Champs de Mars met imposant wagenpark, een mooie Zoo, ruime souvenirshop en dat alles natuurlijk met de 
nodige Franse charme. Het programma “SYMPHONIK” brengt u een onvergetelijke middag met 40 internationale 
artiesten. Tien musici van het orkest spelen originele muziek bij de voltigeurs, grappige clowns, koorddansers, 
tijgers, olifanten,  paarden etc.
 De ‘’clubbus” brengt ons naar het  mooiste chapiteau van Europa, U zult er geen spijt van hebben!

REISSCHEMA:
De Clubbus van de firma Hellingman vertrekt uit:
Amsterdam:                      Duivendrecht, station N.S.                                                       08.00 uur precies. 
Utrecht:                             Vertrek uit Utrecht, transferium Westraven                         08.45 uur
                                          vanaf Utrecht CS sneltram richting Nieuwegein of IJsselstein
                                          uitstappen P+R Westraven            
Breda:                               Stationsweg, links van de uitgang van het Centraalstation N.S., 
                                          halte internationale bussen                                                        09.45 uur
Antwerpen (Borgerhout): Nabij station Antwerpen Oost,  Plantin en Moretuslei          10.30 uur

Tijdens de heenreis is er in ieder geval een korte (koffie)stop. Op de terugweg is er een korte stop om snel iets te 
eten en/of te drinken. Een geldig paspoort/geldig identiteitsbewijs is in Frankrijk en België vereist. Denk aan een 
reis/ongevallen- en annuleringsverzekering.
Wij kunnen helaas bij de terugreis de aankomsttijden bij de stations van Antwerpen Oost, Breda, Utrecht of 
Amsterdam niet garanderen. Globaal zijn de aankomsttijden: Antwerpen Oost ca. 20.00 uur, Breda ca. 21.00 uur, 
Utrecht ca. 22.00 uur, Amsterdam ca. 22.45 uur.

DEELNAMEKOSTEN:
€ 62,50 per persoon voor leden en partnerleden (partnerleden zijn partners van leden, zij betalen per jaar € 9,00 als 
lidmaatschap), verdere introducés € 71,50 per persoon. De prijzen gelden bij een minimum deelname van 50 
personen. Maximaal kunnen 62 deelnemers aan deze reis deelnemen, meldt u dus snel aan, vol = vol. In deze 
prijzen zijn inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, goede plaatsen in het circus en organisatiekosten.

AANMELDING EN BETALING:
Uw aanmelding met onderstaande bon of een fotokopie ervan of per e-mail, met gelijktijdige betaling op 
bankrekeningnummer 54.54.59.680 van de A.B.N.-Amro te Breda (BIC: ABNANL2A, IBAN: 
NL76ABNA0545459680) of op ING Bank rekening. nr. 31.34.394 (BIC: INGBNL2A, IBAN: 
NL37INGB0003134394) beiden t.n.v. Penningmeester Evenementencommissie Club van Circusvrienden 
Nederland moeten uiterlijk 1 februari 2013 in het bezit zijn van:

Fred de Ligt, Uitoord 14, 4824 LD Breda. E-mail: freddel@ziggo.nl

Uw aanmelding is pas definitief wanneer ook uw betaling uiterlijk op 1 februari 2013 op een van onze bank- 
rekeningen is bijgeschreven.

Zonder tegenbericht gaat de reis door.
Indien u onverhoopt, om welke reden dan ook, niet tijdig bij uw opstapplaats kunt zijn s.v.p. bellen met:

Gerrit van der Spoel  06-51080985, Fred de Ligt: 06-13699183

Naam: .....................................                                               Adres: ..................................................………………

Postcode/Woonplaats: ...............................                            Telefoonnr: …………………………………………. 
 
neemt met............ persoon/personen* deel aan de clubreis op zaterdag 16 maart 2013 naar Lille (Fr.)

Instapplaats Amsterdam/Utrecht/Breda/Antwerpen Oost*       Bankoverschrijving dd. …………………

* doorhalen wat niet van toepassing is. 


