CENTURION BIJEENKOMST
42nd CENTURION ANNUAL MEETING
Zaterdag 17 november 2012
Het Bestuur van de Centurion Vereniging Nederland nodigt hierbij alle Centurions
met echtgenote cq partner van harte uit voor de Jaarlijkse Centurion Bijeenkomst.

Plaats van samenkomst: Party-Centrum “Het Dak”.
Tiendweg 9a 4142EG LEERDAM
Tel: 0345-613626
LET OP ! De ontvangst in de ochtend is in de Kantine van Royal Leerdam
Crystal, Lingedijk 8 4142LD Leerdam. Het is raadzaam om bij aankomst
meteen al te parkeren bij het Party-Centrum en vandaaruit te wandelen naar
bovengenoemde kantine. (Navigeer naar Voorwaartsveld)
De organisatie van deze dag is in handen van C-949 Frans Leijtens die een mooi programma in elkaar heeft
gezet. We gaan een bezoek brengen aan de glasblazerij en het glasmuseum van Royal Leerdam Crystal.
Verder maken we nog een stadswandeling door Leerdam en zien we misschien St.Nicolaas nog per boot
aankomen. Bij aankomst in de kantine van de glasblazerij wordt u ontvangen met koffie/thee met
appelgebak.
Na de stadswandeling komen we bijeen in de Molenzaal van het Party-Centrum “Het Dak” waar we
uitgebreid aandacht besteden aan de 100 mijl wedstrijd van Colchester en de inhuldiging van de nieuwe
Centurions zal plaatsvinden. We sluiten de dag af met een uitgebreid warm buffet.
Wij zijn verheugd dat we reeds de toezegging hebben dat een aantal leden van het Bestuur van de
Brotherhood of Centurions uit Engeland aanwezig zullen zijn.

Tijdsindeling en programma (globaal):
11.00 uur:
12.00 uur:
13.00 uur:
13.15 uur:
14.15 uur:
15.15 uur:
16.00 uur:
17.00 uur:

Ontvangst in de Kantine van Royal Leerdam Crystal, Lingedijk 8
Demonstratie glasblazen.
Naar het glasmuseum wandelen
rondleiding door het Glasmuseum
Via het centrum van Leerdam naar het Party-Centrum wandelen (± 30 min.)
Prijsuitreiking wedstrijd Colchester 2012 en inhuldiging nieuwe Centurions
Buffet in de Molenzaal van Party-Centrum “Het Dak”
Afsluiting en eventueel gezellig nazitten tot 18.00 uur

De onkosten voor deze dag:
De totale kosten voor de Centurion-Bijeenkomst, inclusief koffie/thee/appelgebak bij ontvangst, bezoek aan
de Glasblazerij, Glasmuseum en Stadswandeling zijn vastgesteld op € 45,00 per persoon.

De inschrijving:
Kan plaatsvinden tot uiterlijk 10 november 2012 (mag ook per email).
Het verschuldigde bedrag overmaken naar Banknr: 3599.58974 t.n.v. Centurion Vereniging Nederland
Vanuit buitenland: IBAN: NL34RABO0359958974 met Code RABO NL2U
Namens het Bestuur CVN,
C-389 Piet Jansens - Secretaris CVN

I N S C H R IJ F F O R M U L I E R
ENTRY - FORM
Jaarlijkse Centurion - Bijeenkomst
CENTURION - ANNUAL MEETING
Hiermee schrijf ik in voor de Centurion-Bijeenkomst welke plaatsvindt
op zaterdag 17 November 2012 in het Party-Centrum “Het Dak” te
Leerdam. (zie programma)

NAAM: .......................................................................
ADRES: .......................................................................
.......................................................................
Ik breng mee een Museumjaarkaart:….ja…/…nee…
Totaal aantal personen: …………..
Ik wil voor ……… personen een vegetarische maaltijd
Het bedrag á € 45,00 per persoon heb ik overgemaakt op rekening 359958974 t.n.v.
Centurion Vereniging Nederland te Soest.
Of naar IBAN-nummer: NL34RABO0359958974 code RABO NL 2 U

Handtekening: ........................................
_____________________________________________________
Gaarne dit formulier zo spoedig mogelijk terug sturen !!
(uiterlijk vóór 10 november 2012) naar:
Centurion Vereniging Nederland
P.Jansens T.Brandsmastraat 39 3762 JJ SOEST (Nederland)
Inschrijving per email kan ook naar: piet.jansens@casema.nl

