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Betreft: Aanmeldformulier begunstigersactiviteit 10 september  
U kunt zich opgeven via dit formulier, maar ook via ons contactformulier op de website of ons  
rechtstreeks e-mailen (zie boven). Graag aantal bezoekers aangeven.  

 
In het weekend van 9 en 10 september vinden de Open Monumentendagen plaats, dit jaar 
met als thema Boeren, Burgers en Buitenlui. 
 
Op zondag 10 september 2017 vindt een begunstigersactiviteit plaats. Het betreft een 
fietstocht van (enkele afstand) 8 kilometer aan de zuidkant van Hilversum.  
Aan de activiteit zijn voor begunstigers (met maximaal één genodigde) geen kosten 
verbonden. 
 
We vertrekken in één of twee groepen en bezoeken een aantal landgoederen. De eigenaren 
geven zelf uitleg over hun landgoed en de beheers aspecten ervan. 
 
We vertrekken vanaf een punt, waar beperkte parkeerruimte is. Gelieve dan ook op de 
fiets te komen. De exacte vertrektijd ligt nog niet vast; dit heeft te maken met de 
belangstelling (wel of niet twee groepen), maar ook met de precieze openingstijden van 
het (eerste) landgoed. Reken op een eerste verzamelmoment van 11:00 uur. 
 
Ter indicatie: we doen 5 punten aan, met steeds ca. 20 minuten uitleg; de enkele afstand 
is ca. 8 kilometer, dus reken op in ieder geval 2½  uur, plus fietstijd naar verzamelpunt en 
weer naar huis. 
 
 
Bovengenoemde begunstiger neemt in totaal met ____ personen deel aan de 
fietstocht  
 
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving en rond medio augustus separaat nadere 
informatie over plaats en tijdstip. 
 
GRAAG AANMELDEN uiterlijk eind juni 2017. 
Formulier dubbel-zijdig afdrukken, vouwen, dichtnieten en frankeren aan de zijde van het retouradres. 
Of maak gebruik van e-mail.  
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