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50 EURO CLUB van AV Pijnenburg 

____________________________________________________________________ 
 

50 Euro Clubdag - zondag 29 september 2019 

schilderclinic - culturele wandeling - Tapas buffet 
____________________________________________________________________ 

 
Datum: Zondag 29 september 2019 
 

Aankomst: Leden 12.30 uur in ons clubhuis de Pijnenburgt, aanvang Algemene Ledenvergadering. 

 Niet leden 13.00 uur in ons clubhuis de Pijnenburgt, koffie en thee staan klaar. 
 

Schliderclinic en De deelnemers worden in twee groepen ingedeeld, de ene groep start met de schilderclinic  

 culturele wandeling: en de andere groep gaat eerst ‘cultureel’ wandelen, na circa anderhalf uur wordt gewisseld.  

 De culturele wandeling is een bijzondere wandeling met daarin poëzie en natuur opdrachten. 

   Start uiterliijk 13.30 uur 

  -  Schilderclinic in de Pijnenburgt,  

  -  Culturele wandeling,  start en finish bij de Pijnenburgt. 
 

Tapas: Aanvang tussen 17.30 en 18.00 uur. 
 

Kosten: Schilderclinic – Culturele wandeling - Tapas buffet   

 - Leden 50 EURO CLUB: GRATIS  

 - Niet leden 50 EURO CLUB: € 25,00 per persoon 

  - Alleen Tapas voor Niet leden: € 22,50 per persoon 
 

Inschrijving: Meld je aan door het invullen van dit formulier en mail het naar dymenvanemst@casema.nl  

 of stop het formulier in de 50 Euro Club doos op de tafel rechts naast de ingang onze kantine.  

 Vermeldt: 

 - Of je wel of geen lid van de 50 Euro Club bent. 

 - Of je één of meerdere introducé(s) meeneemt. 

 - Of je meedoet aan de Schilderclinic en de culturele wandeling en/of het Tapas buffet 

  - Of je vegetarische Tapas wilt 
 

 

mailto:dymenvanemst@casema.nl


 

 

Voorinschrijving: In verband met de organisatie van de schilderclinic en het bestellen van het Tapas buffet is  

  voorinschrijving noodzakelijk. 

 Schrijf zo snel mogelijk in, wacht niet tot het laatste moment. De uiterste inschrijftermijn is  

  maandag 23 september 2019. Daarna is inschrijving niet meer mogelijk. 

 O Ik/Wij ben/zijn lid van de 50 Euro Club van AV Pijnenburg 
 

 O Ik/Wij ben/zijn GEEN lid van de 50 Euro Club van AV Pijnenburg 
 

 O Ik/Wij doe/doen mee aan de schilderclinic, de culturele wandeling en het Tapas buffet 

   Leden GRATIS, niet leden € 25,00 p.p. 
 

 O Ik/Wij doe/doen alléén mee aan de Tapas,  Leden GRATIS, niet leden € 22,50 p.p. 
 

 O  Ik neem ......... introducés (niet 50 Euro Club lid) mee  

   en betaal € 25,00 voor de hele middag c.q. € 22,50 p.p. voor alleen het Tapas buffet 
  

 O  Ik/wij wil/willen graag vegetarische Tapas. 
 

 O  Ik/wij ben/zijn verhinderd en kan/kunnen helaas niet aanwezig zijn. 
 

 

Betaling: Betaling contant (en graag gepast) aan onze kandidaat-penningmeester Philip Parlevliet op  

  zondag 29 september 2019 voor de start van de schilderclinic of de culturele wandeling 

   c.q. voor het begin van het Tapas buffet 

 Koffie of thee is bij aankomst gratis en alle deelnemers krijgen bij aankomst twee munten 

  voor twee gratis consumpties. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur 50 EURO CLUB van AV Pijnenburg. 

Martha Blauw, Frans Jansen, en Dymen van Emst (voorzitter) 

en Ton Ruepert, Philip Parlevliet en Ben kersbergen, kandidaat bestuursleden 

 

 

NIET VERGETEN !!! Naam:  …………………………………………………………………………………… 

  

  

 Naam introducées: …………………………………………………………………………………… 

  

  

 Naam introducées: …………………………………………………………………………………… 

  

  

 Naam introducées: …………………………………………………………………………………… 

 

  

 Naam introducées: …………………………………………………………………………………… 


