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Middagreis  dinsdag 7 september 2021  

 
Beste leden,  
 
Hopelijke kan de uitgestelde middagreis, georganiseerd door Grathem, naar Safaripark Beekse 
Bergen in Hilvarenbeek, dit jaar doorgang vinden. De kosten voor deze reis bedragen  € 63,- . 
 
Het programma is als volgt: 
12.15 uur: vertrek vanaf het kerkplein in Baexem. 
12.30 uur: vertrek vanuit Grathem. Vervolgens rechtstreekse rit naar Hilvarenbeek. 
14.00 uur: aankomst bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, ontvangst met koffie en zebragebak. 
14.45 uur: exclusieve bus-safari met onze eigen touringcar. Verken de indrukwekkende natuur en 
kom oog in oog te staan met wilde dieren. Onder begeleiding van een ervaren rancher leer je alles 
over het leven van de dieren in het Safaripark. 
16.15 uur: einde rondrit.  Na een pauze om 17.00 uur terugreis naar Grathem. 
18.15 uur: gezamenlijk diner bij restaurant Geraats in Grathem, waarna de bus ons naar Baexem 
brengt. 
Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 48 personen mee en ….vol = vol.   
 

CORONA: de coronamaatregelen van de Overheid worden door ons natuurlijk opgevolgd. 
 
Dat wil zeggen: voorlopig is het dragen van een mondkapje in de bus verplicht.  Echter als dat bij 
vertrek niet meer nodig is, hoort u dat van ons bij het instappen. 
Bij het instappen bent u verplicht uw vaccinatiebewijs of een copie ervan te laten zien.  
 

 
Onderstaande strook dient u, als u mee wil gaan, vóór 1 september bij Willy Rooswinkel.  
(Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname. ) 

 
Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6  Baexem  tel. 0475-451963 willyrsw@gmail.com 
 
>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Middagreis 7 september 2021 
 
Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 

O Betaalt per A I (automatische incasso)          
  

Naam 1 __________________ tel.____________ Naam 2  __________________ tel._____________ 
 
Straat en huisnummer _____________________ Straat en huisnummer _______________________ 
 
Postcode en Plaats ________ _______________ Postcode en Plaats__________________________ 
 
Heeft u een bepaald dieet?    Ja/nee; zo ja: welk dieet_____________________ 
 
E- mailadres__________________________  E- mailadres__________________________ 

mailto:willyrsw@gmail.com

