
Gaat u mee op reis in 2022? 

Beste reislustige vrouw van nu,   

Met veel genoegen bieden wij u weer drie prachtige reizen aan: 

een busreis, een fietsreis en een relaxreis.  

U kunt zich vanaf nu aanmelden. Op maandag 22 november 

verwerken wij de eerste aanmeldingen. Leest u ook vooral de 

belangrijke informatie op de achterzijde van deze brochure.  

In 2022 hopen we weer een presentatiedag te houden. Hierover 

wordt u apart geïnformeerd. De kosten hiervan zijn niet in de 

reissom opgenomen. Omdat de Harmonie in Laag-Soeren een 

andere bestemming krijgt, zijn wij op zoek naar een andere loca-

tie. Misschien heeft u een tip voor ons?  

Wij wensen u veel plezier met het uitkiezen van een reis. 

Anja, Willy en Nel 

Belangrijke informatie 

 

Aanmelding: 

U kunt zich aanmelden door het invullen van een aanmeldformu-

lier. U kunt het formulier downloaden van de website van de 

commissie reizen. Wilt u het per mail of post, neemt u dan con-

tact op met de begeleider die bij de reis vermeld staat.  

Op maandag 22 november worden de volledig ingevulde for-

mulieren die per mail of post zijn binnengekomen per mail  in be-

handeling genomen. U hoort daarna of u definitief bent inge-

schreven.  

Voor alle reizen geldt: 

De touroperator factureert een toeslag op de reissom 

voor:                                      calamiteitenfonds €2,50 en 

SGR-bijdrage €5,00.  

Onder voorbehoud van programma- en/of prijswijzigin-

gen.  

De richtlijnen reizen van Vrouwen van Nu zijn van toepassing. 

De annuleringsvoorwaarden van de touroperator zijn van toe-

passing.  

 

Zelf dient u af te sluiten: 

 reisverzekering  

 annuleringsverzekering 

 zorgverzekering met Europadekking 

 WA-verzekering 

 

Bij de reis staat vermeld of u goed ter been moet zijn. Als u twij-

felt over deelname overlegt u dan met de reisbegeleider.  

Commissie reizen Gelderland: 

Anja Beker   06 11 36 19 42 

Nel van der Meulen 06 83 99 60 15 

Willy Nijhof  06 33 84 80 77 

 

https://vrouwenvannu.nl/gelderland/commissie-reizen-1 


