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Geachte deelnemers. 
 
K.B.O. Koningshaven organiseert weer haar jaarlijkse Rolstoel- en fietstocht. Deze tocht zal voor 
de 20e keer gehouden worden en wel op zondag 3 juni 2018. 
 
Deze tocht zal gaan over ongeveer 25 km met zoals gewoonlijk een rustpunt  waar u even uit 
kunt rusten en wat kunt eten en drinken. Na de Rolstoel- en fietstocht hebben we natuurlijk ook 
weer onze loterij. 
 
We vertrekken weer vanuit Sportclub OVC ‘26, Matterhornstraat 3-5 Tilburg, en verwachten u 
daar om 10.00 uur, zodat we op tijd kunnen vertrekken.  
 
De eerste groep scootmobielen/rolstoelers vertrekt om 10.30 uur en de daarna vertrekken we per 
groep om het kwartier. De fietsers mogen ook vanaf 10.30 uur vertrekken. 
De kosten voor deelname aan deze tocht zijn € 7,50 per persoon. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
 

Mevr. van Groenendael 
Sevenhoekstraat 6  
5021 GC Tilburg 
Tel: 013-5364880  
Of via g.groenendael@ziggo.nl   

 
U kunt op 3 manieren inschrijven namelijk: 

- Door bijgevoegd inschrijfformulier af te geven en de inschrijving te betalen bij Mevrouw 
van Groenendael; 

- Door bijgevoegd inschrijfformulier op te sturen naar Mevrouw van Groenendael en het 
inschrijfgeld voor 27 mei 2018 over te maken op bankrekening: 
     NL04 RABO 0135 0591 94 

o.v.v. Inschrijving Rolstoeltocht en uw naam; 
- Door in te schrijven via onze website www.kbokoningshaven.nl en daar het 

inschrijfformulier in te vullen en het inschrijfgeld voor 27 mei 2018 over te maken op 
bankrekening:  NL04 RABO 0135 0591 94  
     o.v.v. Inschrijving Rolstoeltocht en uw naam; 

 
Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is betaald of overgemaakt (voor 27 mei 2018), 
u ontvangt hiervan verder geen bevestiging.  
 
Wij maken u erop attent dat voor elke deelnemer een apart deel van het formulier ingevuld dient 
te worden. Deelname aan deze tocht is op eigen risico. 
 
Graag zien wij u terug op Zondag 3 Juni bij onze rolstoel- en fietstocht. 



 

Secretariaat: Sevenhoekstraat 6      5021 GC Tilburg    013-5364880 
Voor informatie: www.kbokoningshaven.nl   Rabobank Bankrek.nr:  NL04 RABO 0135 0591 94 
E-mail: info@kbokoningshaven.nl 

 

Inschrijfformulier Scootmobiel- en fietstocht 2018 
 

Let op !!! Vul per persoon een deel van het formulier in. 
 

Aanhef    :  Dhr  Mevr.  
 

Naam    : …………………………………………………………….……………. 
 

Adres    : …………………………………………………………….……………. 
 

Postcode  : ……………………. Plaats: …………………………………………… 
 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres   : …………………………….……@……………………………………. 
 

Vervoermiddel    : Fiets  Scootmobiel  Elektrische rolstoel 
 

Snelheid scootmobiel    : ………………Km/uur      
 

 
 

Aanhef    :  Dhr  Mevr.  
 

Naam    : …………………………………………………………….……………. 
 

Adres    : …………………………………………………………….……………. 
 

Postcode  : ……………………. Plaats: …………………………………………… 
 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres   : …………………………….……@……………………………………. 
 

Vervoermiddel    : Fiets  Scootmobiel  Elektrische rolstoel 
 

Snelheid scootmobiel    : ………………Km/uur       

 
 

Aanhef    :  Dhr  Mevr.  
 

Naam    : …………………………………………………………….……………. 
 

Adres    : …………………………………………………………….……………. 
 

Postcode  : ……………………. Plaats: …………………………………………… 
 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres   : …………………………….……@……………………………………. 
 

Vervoermiddel    : Fiets  Scootmobiel  Elektrische rolstoel 
 

Snelheid scootmobiel    : ………………Km/uur       


