Feestelijke middag
Goed om elkaar weer te zien op

2 november 2021 !
Beste leden,
We zijn blij dat we na zo’n anderhalf jaar weer een evenement kunnen organiseren.
Regelmatig ontvingen we al de vraag wanneer we elkaar weer zouden kunnen
ontmoeten. Maar het is nu zover, en wat gaan we dan doen?
Het bestuur heeft gekozen voor een feestelijke middag met een uitgebreide luxe lunch
en aansluitend een borrel. Tijdens deze middag is er tijd genoeg om elkaar weer te
spreken en ons wel en wee weer met elkaar te kunnen delen. U bent, al dan niet
vergezeld door uw introducé, van harte welkom!
Dit lunchbuffet met borrel vindt plaats bij het Witte Paard, Gildeweg 2, 2632 BA
Nootdorp.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 uur: ontvangst met een drankje naar keuze
13.00 uur: lunchbuffet
15.00 uur: borreltijd
17.00 uur: uiterste tijdstip van beëindiging van de bijeenkomst
Eigen bijdrage:
Om dit feest voor de vereniging financieel haalbaar te maken vragen wij een kleine
eigen bijdrage van € 7,50 per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening
van de Seniorenvereniging OCW, NL07 INGB 0002 7885 47

Testen voor toegang:
Bij de entree van de locatie wordt door het personeel van het Witte Paard een controle
gedaan op de toegangsvoorwaarden. Dit gebeurt door een controle van een te tonen
- QR-code in de corona check app óf
- geldig vaccinatiebewijs óf
- geldig testbewijs (bij testenvoortoegang.org kunt u zich gratis vooraf laten testen)
óf
- het gele boekje.
Daarnaast moet u ook een geldig legitimatiebewijs tonen.

Attentie:
Bij het ontbreken van het beschreven toegangsdocument tezamen met uw
legitimatiebewijs wordt uw entree door medewerkers van het Witte Paard geweigerd !
Bereikbaarheid:
Het Witte Paard heeft 85 eigen parkeerplaatsen en is goed bereikbaar met de auto,
fiets of (regio) taxi. Mocht de parkeerplaats vol zijn dan is er nog plaats bij het naastgelegen hotel Van der Valk waar we gebruik van mogen maken. Dit hotel heeft tevens een
ondergrondse parkeergarage. Ook is het Witte Paard op 10-15 minuten loopafstand gelegen vanaf NS Station Ypenburg. Komt u met de trein en bent u slecht ter been, meld
dit dan bij uw aanmelding, dan kunnen we kijken hoe we voor u vervoer kunnen regelen
tussen het station en het Witte Paard.
Aanmelden:
U kunt zich opgeven via e-mail seniorenverenigingocw@gmail.com onder vermelding
van de gevraagde gegevens op het onderstaande aanmeldingsformulier. Meldt u zich
aan per post, stuur dan het ingevulde formulier naar de secretaris van de
Seniorenvereniging OCW, p/a Volendamlaan 1180 2547 CZ Den Haag.
We hopen op veel enthousiaste reacties en aanmeldingen en kijken uit naar een
feestelijk herzien met heel veel leden!

Het bestuur van de Seniorenvereniging OCW,
Mark Weekenborg, Peter Schooneman, Leo van Zijl, Rina de Vos en Martine Soethout

AANMELDINGSFORMULIER

Voor de feestelijke bijeenkomst in het Witte Paard te Nootdorp op
dinsdagmiddag 2 november 2021

1. voorletters en achternaam

:

2. voorletters en naam introducé

:

3. telefoonnummer inschrijver

:

4. e-mailadres inschrijver

:

☐ Ik zorg op 2 november 2021 voor het benodigde document voor toegang en heb de
deelnemersbijdrage van € 7,50 per deelnemer overgemaakt naar bankrekening
NL07 INGB 0002 7885 47 ten name van de Seniorenvereniging OCW*

*ter controle s.v.p. aankruisen

☐ Ik kom met de trein en ben slecht ter been. Kan de Seniorenvereniging zorgen voor
vervoer tussen het NS- station Ypenburg en Het Witte Paard? Als u dit vakje
aankruist nemen wij nader contact met u op voor het maken van een afspraak.
Mijn (mobiele) telefoonnummer is:

