
   

      

       AANMELDINGSFORMULIER                    
“Trajekt - Kerstdiner 2018” 

 
Geachte mevrouw, meneer, 
Met dit formulier kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan 
het (gratis) kerstdiner van het Nationaal Ouderenfonds en Hotel Van der Valk voor 
alleenstaande senioren. Dit diner vindt plaats op: 

Maandag 17 december van 16:30 tot 20:00 uur 
in Hotel Van der Valk, Nijverheidsweg 35 in Maastricht. 
 

Om redelijk verzekerd te zijn van een plek aan tafel, verzoek ik u vriendelijk voordat u 
dit formulier gaat invullen eerst, voor u zelf, antwoord te geven op deze drie vragen: 
vraag 1: Ben ik vorig jaar niet op het Van der Valk Kerstdiner aanwezig geweest? 
vraag 2: Ben ik alleenstaand? 
vraag 3: Ben ik 65 jaar of ouder? 
Als u deze drie vragen met JA kunt beantwoorden dan kunt u dit formulier verder 
invullen en u aanmelden.  
 
De goed ingevulde inschrijfformulieren die we ontvangen worden na ontvangst 
gecontroleerd en daarna worden de eerste 100 personen officieel uitgenodigd. 
Vul dit formulier in en stuur het op naar onderstaand adres.  
[LET OP: er kunnen maar maximaal 100 personen aanschuiven; degenen die 
het vorig jaar niet hebben deelgenomen krijgen voorrang!] 
 
naam: __________________________________________ 
 
straat: __________________________________________ 
 
postcode/plaats:  __________________________________________ 
 
telefoonnummer: __________________________________________ 
 
Als u in een rolstoel zit of als u een rollator heeft kruis dit dan even aan: 

 Ik heb een rollator 

 Ik zit in een rolstoel 

 
Helaas lukt het ons niet om voor vervoer te zorgen; ik ga er van uit dat u dit zelf  
kunt regelen. U kunt natuurlijk ook eens aan familieleden, kennissen of buren vragen; 
er zal zeker wel iemand zijn die u wil brengen en/of halen! 
 
 

dit formulier (postzegel niet nodig) 

vóór 30 november sturen naar: 

 

Trajekt – Pep Peperkamp 
Antwoordnummer 1238 

6200 VB  Maastricht 

          
Of u kunt het formulier ingevuld afgeven, voor 
30 november, aan de balie van een van de 
Trajekt locaties in de stad. 
          

  

 


