
 
 
Dongen, 16 mei 2022 

Beste KBO-leden, 

U hebt u zich opgegeven voor de musical Dagboek van een herdershond. 
Wij vinden het heel vervelend u nu te moeten berichten dat er bij de reservering van de reis  
iets grondig mis is gegaan. Dat betreuren wij ten zeerste. 

Wat gebeurd is, is gebeurd en we proberen het nu voor iedereen zo goed mogelijk op te lossen. 

Wij, de werkgroep Reizen vaan KBO Dongen, waren ervan overtuigd dat we gereserveerd hadden 
voor vrijdag 10 juni. Later is die datum echter gewijzigd in vrijdag 24 juni.  
Op de een of andere manier is de gewijzigde datum niet goed gecommuniceerd, in elk geval niet 
goed bij ons terecht gekomen. 

Nu hebben we dus geen kaarten voor 10 juni, maar voor vrijdag 24 juni. 
Aan u de vraag: kunt u op vrijdag 24 juni met ons mee? 
En zou u dat per omgaande, vóór 23 mei, aan ons willen doorgeven, zodat wij het touringcarbedrijf 
nog op Pjd kunnen informeren ? 
Bent u de 24ste juni verhinderd, dan krijgt u van ons natuurlijk uw aanbetaling terug. 

Kunt u wel mee op 24 juni a.s., maak dan het resterende bedrag aan ons op rekeningnummer:   
NL19 RABO 0111921805 van de KBO-Dongen 
Voor leden van KBO Dongen is dat  € 65,-- en niet-leden € 70,--. 

Als u de opstapplaats voor de bus nog niet aan ons hebt doorgegeven, wilt u dit dan alsnog aangeven 
bij het overmaken van het resterende bedrag? 
Overigens: Door het resterende bedrag aan ons over te maken gaat u akkoord met de gewijzigde 
datum. 

Nogmaals onze verontschuldigingen en we hopen dat u de 24ste juni met ons mee kunt gaan. 

Met vriendelijke groet,  
Werkgroep Reizen, 
Contactpersoon: Henk van Os 
 0162 318 275 – 06 5435 7537  
e-mail: henkvanos91@gmail.com 
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