BVS Deest (voorheen KBO Deest)
T.a.v. Dhr. Gerard Winterink

Geachte Dhr. Winterink,
Hierbij sturen wij u de programmering voor het door u geboekte Museum Plus Bus arrangement.
Let op: afwijkingen van de dagindeling op de dag zelf kunnen voorkomen.
Let op: vergeet u de bijlage met lunch menu niet door te nemen?
Datum/Uur

Woensdag, 5 oktober 2022

08:15

Aankomst opstapplaats: Grotestraat 17, 6653 BJ Deest

08:45

Vertrek opstapplaats

11:15

Aankomst

11:45

Koffie

12:15

Rondleiding

13:30

Lunch (optioneel)

14:30

Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken

15:00

Vertrek uit Fries Museum

15:30

Vertrek bus

18:00

Aankomst opstapplaats

Lunch
De lunch dient groepsgewijs georganiseerd te worden.
In de bijlage treft u het speciale Museum Plus Bus lunchmenu van Café Thús
Voor het reserveren van een lunch kunt u bellen naar 058 205 0098 of e-mailen naar
thus@vermaatgroep.nl o.v.v. Museum Plus Bus. U kunt vragen naar Medewerker Café Thús
Ten overvloede: de lunch organiseert u zelf. De kosten voor de lunch komen ook voor uw eigen
rekening.
Benodigde gegevens van u
Op korte termijn en uiterlijk drie weken voor de datum van het arrangement ontvangen wij
graag van u:
- Het aantal deelnemers
- Het aantal rollators en opvouwbare rolstoelen
- Het aantal vaste rolstoelen (let op: scootmobielen zijn helaas niet toegestaan)
- Naam en mobiel telefoonnummer van de contactpersoon.
Hebben we deze gegevens niet van u ontvangen, dan kunnen wij niet garanderen goede afspraken
te kunnen maken met het te bezoeken museum.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er vragen zijn horen wij dit graag.
Wij wensen u een heerlijke dag toe met de Museum Plus Bus!

Café Thús, het restaurant bij het Fries Museum in het hart van Leeuwarden, is onlosmakelijk
verbonden met het karakter van de provincie. Ons menu ademt Friesland, door het gebruik
van lokale ingrediënten in stoere, pure en eigenzinnige gerechten. Café Thús is er voor
iedereen die de lokale warmte en trots wil ervaren!

Museum Plus Bus menu
€ 13,25 per persoon

Sap van de dag
Rustiekbrood met rundvleeskroket
Rustiekbrood met tynjetalerkaas en tomatenjam
Kopje soep van het seizoen (klein)

Mochten er dieetwensen of allergieën zijn dan kunnen we hier uiteraard op in spelen.

Reserveren?
Cafe Thús
thus@vermaatgroep.nl
058 205 0098
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