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Beste mensen van Oskam Vijftig Plus.
Wij willen u hartelijk danken voor alle lieve berichten, bloemen en
kerstkaartjes die u ons stuurde in deze nare tijd. Het steunt ons geweldig.
Wij hopen dat het goed met u gaat en wensen u veel gezondheid toe, nu en
in het nieuwe jaar.
De komende weken brengt u extra veel tijd door in huis terwijl u (in deze
kerstperiode) wellicht liever met ons een dagje uit had willen gaan. Ministerpresident Rutte raadde ons aan: Boek geen reizen tot midden maart.
Daarom organiseren wij eind maart en begin april 2 X 2 dagtochten. U kunt
zich vanaf 11 januari voor deze dagtochten opgeven. Het is nog onzeker of
de corona-maatregelen dit toelaten. Als het niet lukt om deze dagtochten
door te laten gaan kunt u altijd kosteloos annuleren.
Voor de volgende dagtochten kunt u zich nu al opgeven:
donderdag 6 mei of vrijdag 7 mei of dinsdag 25 mei 2021:
een verrassingstocht à 48 euro per persoon, inclusief koffie/thee met iets
lekkers, een warme maaltijd tussen de middag en………? Veel gezelligheid
en lekkers zoals u van ons gewend bent.
Velen van onze vijftig Plus club hebben deze dagtocht geboekt voor in
maart mee te gaan. Gaat de tocht niet door in maart dan zijn dit de
vervangende datums. Wij vermelden het in het nieuwe Vijftig Plus boekje.
Wij sturen u in april het nieuwe dagtochtenboekje voor 2021 toe met de
reisjes tot en met september. Tegen die tijd hopen we zeker weer een dagje
uit te kunnen gaan!
NIEUW: met Midland Tours hebben we een meerdaagse reizenprogramma
gemaakt. Voor deze reizen kunt u ook boeken. Hiervoor krijgt u nog geen
factuur toegestuurd. Wij vragen u ook om niet vooruit te betalen, voordat
wij zeker weten dat we daadwerkelijk mogen gaan rijden. Heeft u de folder
meerdaagse reizen nog niet gekregen en wilt u deze alsnog toegestuurd
krijgen? Laat het ons weten, dan sturen wij deze op.

U kunt ons bereiken of opgeven via telefoonnummer:

0252-672727

Vanaf 11 januari kunt u boeken voor de dagtochten en meerdaagse
reizen. Wij vragen u om niet vooruit te betalen, voordat wij zeker weten
dat de reizen doorgaan. U ontvangt dan een opstaplijst en een factuur.

Opstapplaatsen van Vijftig plus ook voor de
Meerdaagse Reizen
Nieuw Vennep
Westerdreef bij de Westerkim.
Hoofddorp
burg van Stamplein, bij bushalte D.vd Broek
brievenbus, bij busbaan, Marga Klompésingel
Hillegom
Groot Veenenburg
Heemstede bushalte Bibliotheek op de Dreef
Haarlem,
- Rijksstraatweg, bushalte Reviusstraat
- Rijksstraatweg, bushalte Marsmanplein
- Pijnboomstraat, Schoterweg, bushalte
- Reinaldahuis, L. Springerlaan
- Briandlaan, Nieuw Meerwijk.
- Laan van Angers, bushalte voor en einde van de straat

Midland Oskam Tours
Wij willen in de toekomst graag mooie reizen blijven organiseren zoals u
van ons gewend bent. In 2020 hebben wij daarom besloten om de krachten
te bundelen met Midland Tours. Midland bestaat uit een jong team van
ervaren chauffeurs, dat met veel zorg en enthousiasme reizen en
dagtochten organiseert. Wij zullen gaan samenwerken onder de naam
Midland Oskam Tours. Vanaf april 2021 krijgt u dus de dagtochtenfolder
toegestuurd van Midland Oskam Tours. Hoewel wij onder een andere naam
gaan werken, verandert er niets voor u. U krijgt er alleen leuke chauffeurs
en reisleiders bij!
Wij zijn bezig om ons klantenbestand up-to-date te maken. Omdat we gaan
werken onder een andere bedrijfsnaam, Midland Oskam Tours, hebben wij
toestemming van u nodig om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken.
Daarom vragen wij u om uw gegevens (nogmaals) aan te leveren, zodat wij
u officieel kunnen inschrijven en eventuele onjuistheden kunnen
aanpassen. In het pakket dat wij u hebben toegestuurd vindt u een
invulformulier (wit papier) en een retourenvelop met postzegel. Wij willen u
vragen om het formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.
Alvast hartelijk dank!

Het team van Midland Oskam Tours. v.l.n.r.: Christa Arends, Diana Rademakers, Gijs Beijers,
Ton Oskam, Yvonne Harte, José Oskam-Koningen, Roel Arends

