Met de PV Wibaut kerstshoppen 2018 Sauerland
Van vrijdag 14 t/m zondag 16 december 2018

PV Wibaut
Amsterdam

De personeelsvereniging organiseert voor haar leden een driedaagse busreis naar verschillende Duitse
kerstmarkten in Sauerland vanaf vrijdagochtend 14 t/m zondag 16 december 2018.
Dit jaar, gaan we drie dagen en is er voldoende gelegenheid de verschillende Duitse kerstmarkten in
Soest, Winterberg en Dortmund te bezoeken.
Ben je op zoek naar een leuke kerstmarkt in Duitsland? Duitsland is ‘the place to be’ als het
gaat om kerstmarkten. Bijna elke stad organiseert wel iets in de weken voorafgaand aan kerst.
Toch springen een paar kerstmarkten in Duitsland met kop en schouders boven de rest uit qua
sfeer en gezelligheid.
De PV Wibaut neemt je ook dit jaar mee voor een gezellig weekendje kerstshoppen met
"Gluhwein, warme chocolademelk en vuurhaarden en natuurlijk de leukste kerstkraampjes"
Net als in heel Duitsland zijn de kerstmarkten in het Sauerland bijzonder populair. De één weliswaar groter dan de ander maar vaak even
gezellig en sfeervol. De steden zijn tijdens de kerstperiode versierd en de gevels zien er prachtig uit en de kerstmarkten bieden vele leuke
kerstartikelen. De Weihnachtsmarkten kenmerken zich door de vele fraaie stalletjes versierd met dennegroen en talloze lichtjes. Men kan er
kerstinkopen doen en genieten van versnaperingen en (lokale) lekkernijen. Ook tref je er vaak ambachtelijke zaken aan als houtsnijwerk en
aardewerk. Adventsmuziek en optredens van koren en muzikanten ontbreken niet. Uiteraard is er veel te koop voor in de kerstboom of
andere leuke kerstdecoratie. Met een beetje geluk ligt er ook wat sneeuw in deze tijd van het jaar. Dit werkt zeker sfeer verhogend en dan
smaakt de warme glühwein nog beter.
Een romantische stedentrip naar Duitsland wie wil dat nou niet? Een weekend kerstshoppen in drie Duitse steden welke een mengeling zijn
van historische en moderne architectuur, van beroemde musea, haute couture, sfeervolle rommelmarkten en statige kathedralen. Wat is nu
romantischer dan jouw feestdagen beginnen met kerstshoppen in Sauerland? Struinen langs de prachtig versierde gebouwen, prachtige
kerstdecors bewonderen in de etalages en kerstmarkten bezoeken.
Kerstshoppen in Duitsland is de ultieme start van jouw kerst! Vanaf half november zijn de steden in Sauerland in kerstsfeer!

Laat je verrassen door de veelzijdigheid van de kerststeden en een heerlijk weekendje kerstshoppen!
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 02 november 2018.
Programma
Dit jaar gaan we in Duitsland meerdere grote kerstmarkten bezoeken. We
bezoeken sfeervolle kerstmarkten in drie verschillende steden! We gaan naar
kerstmarkten in het Duitse Soest, in Winterberg en in Dortmund. In Duitsland
vind je alle klassieke elementen van een gezellige kerstmarkt en Dortmund
staat bekend als één van de mooiste kerstmarkten van Duitsland!
Je vindt er zeker buitengewone ideeën voor kerstgeschenken en culinaire specialiteiten uit alle delen van de
wereld. De kerstmarkten brengen je door de verschillende geuren, de lekkere hapjes en de mooie
kerstgeschenken al gauw in kerststemming.
Na het bezoek aan de kerstmarkten brengt op vrijdag en zaterdag de bus de groep terug naar het hotel in
het plaatsje Grafschaft, waar we twee nachten verblijven. Tevens wordt ’s avonds in het restaurant van ons
hotel een afwisselend 3 gangen keuzediner aangeboden.
De drie dagen zijn geheel vrij in te delen en de bus brengt de groep naar de verschillende kerstmarkten in
de drie kerststeden. Laat je verrassen door de veelzijdigheid van kerststeden in Duitse Soest, Winterberg en
Dortmund met een heerlijk weekendje kerstshoppen!
We reizen per luxe touringcar naar Sauerland in Duitsland naar de verschillende steden voor een bezoek aan
uiteenlopende kerstmarkten. Echter in alle gevallen geldt:
Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent (ongeveer 30 minuten) voor vertrektijd van de
bus.
Voorwaarden busmaatschappij: U dient altijd ruimschoots voor de aangegeven tijd op het opstappunt aanwezig te zijn. Ook de bagage
moet ook nog in de bagageruimte van de bus gestopt worden. Wanneer u door een bepaalde reden niet op tijd op de opstapplaats kunt
zijn, dient u direct contact op te nemen met uw contactpersoon. Onze bussen wachten niet op laatkomers.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Over deze meerdaagse PV-activiteit is momenteel het volgende bekend;
Vrijdag 14 december:
09.00 uur: vertrek heenreis vanuit Amsterdam vanaf Station Amsterdam Amstel op vrijdagochtend 14
december ’18; naar Duitsland.
Na het inladen van de bagage rijden we per luxe touringcar naar Duitsland en bezoeken we de eerste
kerstmarkt in het pittoreske Duitse plaatsje Soest met mooie vakwerkhuisjes, gezellige kerststalletjes en
sfeervol verlichte kraampjes met allerlei koopwaar. Ook is er regelmatig een optreden met live muziek.
Na het bezoek aan deze zeer mooie kerstmarkt rijden we door naar het hotel waar we twee nachten
verblijven. In het hotel is er ontvangst met een drankje.
Daarna verzamelen voor de kamerverdeling en het inchecken voor twee nachten in het hotel. Na inchecken
kan men zich even opfrissen voor het diner en genieten van een uitstekend driegangen dinerbuffet.
De rest van de avond naar eigen inzicht te besteden en voor de liefhebbers wordt er nog een
fakkelwandeling o.l.v. een gids georganiseerd. Bij terugkomst staat er een Schnaps voor je klaar.
’s Avonds wordt er in het hotel entertainment verzorgd en zijn de drankjes inbegrepen tot middernacht.
Tip: Wil je op vrijdag en zaterdag op eigen gelegenheid Sauerland verkennen dan is het in het hotel gratis openbaar
vervoerbewijzen per bus, trein door het gehele Sauerland te verkrijgen. Ook krijg je een kortingskaart voor tal van
attracties in de directe omgeving. Verder mogen op zaterdag en zondag onze deelnemers een lunchpakket meenemen.

Kerstmarkt Duitse Soest
Een hele mooie kerstmarkt die echt het bezoeken waard is, is die in Soest. Mede doordat Soest een mooie historische stadskern
heeft en sowieso al het bezoeken waard is. In het Sauerland is dit de top qua kerstmarkten. Geniet van de mooie kerstsfeer in
het historische centrum van Soest. Framing op een van de mooiste plekken in Westfalen imposante groene zandstenen kerken en
historische gebouwen rond 90 ingerichte houten huizen tussen de kathedraal, het stadhuis, St. Peter's Church en Market Square.
Op de kerstmarkt wordt elke staat vertegenwoordigd met zijn unieke producten. Van het houtsnijwerk uit het Ertsgebergte,
educatief waardevolle houten speelgoed, ontelbare variaties van mooie kerst ornamenten en specerijen voor de kersttafel.

Over Soest
Soest is een middelgrote stad op de rand van het Sauerland. Soest is gelegen in de vruchtbare Soester Börde, een cultuurlandschap dat de
overgang vormt van het Sauerland in het zuiden en het Münsterland in het noorden. Het laagste punt van de gemeente ligt op 73 meter en
het hoogste punt op slechts 219 meter.
Soest wordt al in 836 in een oorkonde vermeld, maar al uit de nieuwe steentijd zijn er sporen van bewoning gevonden. Rond 600 werd er
zout gewonnen. Soest behoort samen met steden als Dortmund tot een snoer van nederzettingen langs talrijke waterbronnen en de
Hellweg, een belangrijke handelsweg. De vruchtbare bodem, het gunstige klimaat, de rijke bronnen en het beschikbare zout, maakte van
de regio een geliefde plek. De winning van zout en ijzer zorgde er voor dat Soest al in de middeleeuwen een belangrijke rol speelde op
handelsgebied. Soest was een van de belangrijkste Hanzesteden had dan ook al vroeg, als eerste van Duitsland, stadsrechten. Ten tijde
van de heksenvervolgingen werden in Soest tussen 1570 en 1616 minstens 67 heksenprocessen gevoerd. Soest had aanzienlijk te lijden
van de Dertigjarig Oorlog (1618-1648). Soest miste de aansluiting bij de economische opleving en zelfs de aanleg van een spoorweg in
1849 was niet in staat dat te veranderen. De economische situatie verbeterd pas aan het eind van die eeuw. In de Tweede Wereldoorlog
was Soest meerdere keren het doel van luchtaanvallen, omdat er een belangrijk rangeerstation was. Toch bleef de oude binnenstad
grotendeels gespaard.
De oude stad van Soest heeft heel wat te bieden op het gebied van monumenten, kunst en cultuur, mooie stadsgezichten en de bijzondere
stadstuinen. De stadsmuur staat nog voor driekwart overeind, hoewel er nog maar een van de acht poorten bewaard is. In deze
Osthofenpoort is nu het stadsmuseum gevestigd. Van de 28 bijzondere kerken noemen we hier alleen de Dom met in de Romaanse toren,
die geldt als de mooiste van Duitsland, het Dommuseum. (bron: internet)

Zaterdag 15 december:
De gehele zaterdag is vrij te besteden en biedt de PV de mogelijkheid voor busvervoer naar de kerstmarkt in
Winterberg.
Na het ontbijt bezoeken we de kerstmarkt in Winterberg. Winterberg is geliefd bij veel Nederlanders
vanwege de gunstige ligging, de gezellige kerstmarkt en bekend door de wintersport mogelijkheden.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

Met de PV Wibaut kerstshoppen 2018 Sauerland
Van vrijdag 14 t/m zondag 16 december 2018

PV Wibaut
Amsterdam

Aan het eind van de middag rijden we een mooie route terug naar het hotel waar ’s avonds wederom een
heerlijk dinerbuffet klaar staat.
De rest van de avond naar eigen inzicht te besteden en wordt er in het hotel entertainment verzorgd en zijn
de drankjes inbegrepen tot middernacht.
Kerstmarkt Winterberg
Winterberg is een populaire skiplaats onder Nederlanders. Er is een leuke traditionele kerstmarkt en niet zo massaal! De kerstmarkt van
Winterberg is leuk te combineren met skiën of snowboarden. Zeer populair bij de Nederlanders en daarom gaan er ook bussen vol richting
de Duitse kerstmarkten. In Winterberg en directe omgeving zijn diverse kleinere kerstmarkten te vinden, dus geen mega-kerstmarkt.
Op weg van of naar Winterberg zijn ook grote kerstmarkten te bezoeken, maar op zondagen in november, houd er dan rekening mee dat
op Totensonntag (eind november) alles dicht is.
In Winterberg staat de kerstmarkt vanaf december tot eind januari en is daarmee de langst geopende kerstmarkt in Duitsland.

Over Winterberg
Winterberg is een kleine stad in het hoge Sauerland in het Rothaargebergte. De gemeente Winterberg bestaat sinds
een gemeentelijke herindeling in 1975 naast de stad zelf uit twaalf dorpen en gehuchten. Winterberg is voor
Nederlanders het dichtst bij gelegen wintersportgebied en ook het bekendste. De stad Winterberg ligt op 670 meter
hoogte op een hoogvlakte. Winterberg wordt omgeven door bergen met een hoogte tot 842 meter (de Kahle Asten).
Op deze berg is het skigebied Winterberg gevestigd. Het laagste punt van Winterberg is op 414 meter in het Negerdal.
Winterberg is in het jaar 1240 ontstaan met de verlening van stadsrechten. De stad is volgens een omlijnd plan gebouwd, evenals de
buursteden Hallenberg en Schmallenberg. Aan het eind van de middeleeuwen sloot Winterberg regelmatig met omliggende steden een
verbond ter bescherming. In 1357 werd Winterberg door oorlogshandelingen verwoest. Winterberg was ook lid van de Hanze. Eveneens aan
het eind van de middeleeuwen verwilderde de regio Winterberg doordat veel nederzettingen verlaten werden, pas rond 1600 herstelde zich
dat. Anders dan zijn buursteden had Winterberg vreemd genoeg niet veel te lijden van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), maar ook de
heksenvervolgingen gingen aan Winterberg niet voorbij. In 1993 is in Winterberg een officiële gedenkplaat aangebracht voor de slachtoffers
van deze zinloze vervolgingen. Een voorbeeld dat veelvuldig door andere Duitse steden is nagevolgd. Winterberg ontwikkelde zich vanaf de
zeventiende eeuw tot een welvarende stad, omdat de vele oorlogsperikelen aan de stad voorbijgingen. Toch bleven catastrofes als grote
stadsbranden Winterberg in 1759 en 1791 niet bespaard. Voor de herbouw na de laatste brand werden de stadsmuren afgebroken en
bredere straten aangelegd. In het begin van de twintigste eeuw werd het skiën geïntroduceerd en dat was het begin van het toeristische
succes van Winterberg. (bron: internet)

Zondag 16 december:
Op zondagochtend na het ontbijt uitchecken en wordt de bagage in de bus geladen.
Vanaf het hotel vertrekken we om 09.30 uur richting Dortmund.
De kerstmarkt in Dortmund staat (volgens velen) bekend als één van de grootste kerstmarkt van Duitsland.
Deze kerstmarkt is overzichtelijk en makkelijk te bewandelen omdat alles dichtbij elkaar ligt. Naast de meer
dan 300 kraampjes zijn hier ook veel ambachtelijke producten te vinden.
Aan het eind van de middag vervolgen we de terugreis richting Nederland.
Omstreeks 17.30 uur tussenstop en biedt de PV nog een afscheidsdiner (consumpties zijn voor eigen
rekening) aan voordat we zondagavond rond 21.30 uur in Amsterdam arriveren.
Kerstmarkt Dortmund en grootste kerstboom
Bezoek een van de grootste en mooiste kerstmarkten van Duitsland! Bij de rond 300
kraampjes zijn heel veel ambachten te bewonderen met kunstnijverheid, kerstdecoraties,
bijzonder speelgoed en nog veel meer vind je bijna alles wat jouw hart begeert in deze
gezellige tijd. En wat is een wandeling over de Kerstmarkt in Dortmund zonder de typische
glühwein of andere bijzondere drankjes? De glühwein-jaarbeker heeft ook deze kerst een
nieuw motief, waar vooral verzamelaars reikhalzend naar uitkijken. Men wordt op de
Kerstmarkt in Dortmund als vanouds culinair verwend met stevige bratwurst en Westfaalse
barbecue ham en zoetwaren als geroosterde amandelen, crêpes en andere lekkernijen.
Alleen hier in Dortmund is het mogelijk om kerstgroeten te versturen op kerstpapier met
een speciale postzegel en stempel.
Grootste kerstboom: Met een hoogte van 45 meter en circa 48 000 lichtjes schijnt ’s werelds grootste kerstboom vanaf 26 november om 18
uur feestelijk over de markt.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Over Dortmund
De eerste sporen van menselijke bewoning stammen uit de Bronstijd. De stad werd voor het eerst genoemd in officiële documenten in het
jaar 880. Dortmund stond toen bekend als Trutmundi. Dortmund werd door een brand vernietigd tijdens het bewind van Frederik I
Barbarossa en na de reconstructie in 1152 werd het lid van de Hanzesteden. Door de ligging aan de Westfaalse Hellweg bloeide Dortmund
op en werd een vrije (Rijks) stad in 1226. In 1803 wordt Dortmund bij het vorstendom Nassau-Dillenburg gevoegd, waardoor er aan de tijd
als vrije rijksstad een einde komt. In 1815 valt Dortmund onder de Pruisische provincie Westfalen. Tijdens de industrialisatie van Pruisen in
de 19e eeuw werd de stad het belangrijkste centrum van de kolen- en staalproductie.
Tijdens de nazi-periode werden Joodse synagogen afgebroken. Het Opernhaus Dortmund is gebouwd in 1966 op de plaats van de oude
synagoge die door de nazi’s werd vernietigd in 1938. Aan het einde van deze periode werden veel gebouwen, parken en tuinen verwoest als
gevolg van de zware bombardementen door de geallieerden krachten. Meer dan 80% van de stad werd verwoest. Na de oorlog kwam de
stad onder het gezag van West-Duitsland en Dortmund werd snel weer opgebouwd. Vandaag de dag is het een van de meest ontwikkelde
steden van Duitsland.
Tal van kerken en klokkentorens domineren het centrum van de stad. De Reinoldikirche (St. Reinoldus Kerk) en de Marienkirche zijn
pareltjes van middeleeuwse architectuur. Het centrum van Dortmund heeft nog steeds de kenmerken van een middeleeuwse stad. Er is een
ring gebouwd op de plaats van de vroegere stadsmuur en de Hellweg, een vroeger deel van de middeleeuwse handelsroute is nog steeds de
belangrijkste (autovrije) straat die het centrum van de stad in twee delen splitst. Er zijn een aantal opmerkelijke bezienswaardigheden en
plaatsen die je moet zien in Dortmund.
De Petrikirche is een protestantse kerk uit de 14e eeuw. Het staat bekend om een groot gesneden altaar (bekend als “gouden wonder” van
Dortmund) uit 1521. Het bestaat uit 633 vergulde gesneden eikenhouten figuren die 30 scènes uit de laatste dagen van Christus
verbeelden.
Er zijn mooie waterburchten in Dortmund. en Haus Dellwig uit de 13e eeuw zijn deels herbouwd in de 17e eeuw. De gevel en de steile toren
en twee vakwerkhuizen zijn origineel.
Het grote kunstmuseum is het Museum für Kunst und Kulturgeschichte is opgericht in 1883 en was het eerste gemeentelijke museu m in het
Ruhrgebied. In een monument in Art Déco-stijl richt het zich op archeologische, folkloristische en historische collecties evenals op kunst,
ambacht en design, grafische en toegepaste kunst. Het resultaat is een opmerkelijk evenwicht tussen een museum voor kunst en één van
de sociale geschiedenis. (bron: internet)

Enjoy hotel Alpin te Grafschaft***
Enjoy Hotel Alpin Graftschaft is een
driesterrenhotel midden in een bosrijk
gebied gelegen in de driehoek Schmallenberg, Winterberg en Bilstein en ademt een landelijke sfeer. Alpin
Hotel is een sfeervol multifunctioneel hotel en de kamers zijn gezellig ingericht, schoon en comfortabel; zijn
voorzien van een eigen badkamer met douche/bad, toilet, telefoon, televisie. In het hotel is gratis Wifi en tot
aan 4e etage een lift aanwezig. Het hotel heeft een eigen zwembad en diverse sauna’s.
In het restaurant ‘Bel Etage’ word je ’s morgens verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet
en op vrijdag en zaterdagavond een heerlijk afwisselend 3 gangen keuzediner.
In het grand-café-lounge Hubertusstube kun je ’s avonds gezellig wat drinken en wordt
regelmatig een hartig hapje geserveerd. Ook wordt iedere avond voor vertier/thema
gezorgd (zoals wandeling, quizavond of live muziek).
Houd voor overdag wel rekening met drinken en consumpties,
de diners op vrijdag, zaterdag en afscheidsdiner zijn bij de reis inbegrepen!
Inbegrepen bij hotelovernachting:





op vrijdag: welkomstdrankje hotel, diner, koffiecorner: koffie/thee alle dagen gratis
op vrijdag/zaterdag:
alle drankjes van 17.00-24.00 uur inbegrepen (bieren, wijnen, fris-en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn),
regelmatig (bitter)garnituur, gratis gebruik van eigen zwembad en diverse sauna’s in hotel,
gratis vervoer per bus en trein door het gehele Sauerland, tevens kortingskaart tal van attracties directe omgeving
op zaterdag/zondag: ontbijtbuffet, lunch(pakket)

Aanmelding en kosten
De driedaagse kerstshoppen busreis naar Duitsland (Sauerland) is inclusief twee overnachtingen op basis
van volpension in tweepersoonskamer. Ter afsluiting biedt de PV Wibaut tijdens de terugreis een driegangen
diner aan en zijn de consumpties voor eigen rekening.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Aan de kassa kost het driedaagse kerstshoppen bus arrangement ‘Sauerland’ normaal € 205,00 per
persoon (op basis van hotel volpension en in tweepersoonskamer en op basis van beschikbaarheid). De
toeslag voor één persoon bedraagt € 80,00 euro (hotel basis van vol pensioen en op basis van
beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt deze driedaagse kerstshoppen bus arrangement ‘Sauerland’ aan de
medewerkers van de Gemeente Amsterdam aan voor slechts € 170,00 euro per medewerker en voor je
partner/introducé slechts € 190,00 euro (maximaal twee, op basis van hotel volpension en in
tweepersoonskamer en beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2018 aan de PV Wibaut betaald dan krijg
je een ledenkorting voor het driedaagse kerstshoppen bus arrangement ‘Sauerland’ en betaal je als PV lid
slechts € 140,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé slechts € 160,00 euro (maximaal twee, op
basis van hotel volpension en in tweepersoonskamer en beschikbaarheid).
Ben je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg je een PV
korting voor het driedaagse kerstshoppen bus arrangement ‘Sauerland’ dan betaal je als samenwerkend
PV-lid slechts € 160,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé slechts € 180,00 euro (maximaal twee,
op basis van hotel volpension en in tweepersoonskamer en beschikbaarheid).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam overmaken
onder vermelding van je organisatiecode, persoonsnummer en Kerstshoppen 2018.
Wil je meegaan naar het Kerstshoppen Sauerland (Duitsland) van 14 t/m 16 december 2018, geef je dan op
via het inschrijfformulier Kerstshoppen 2018.
Let op: Bij deze meerdaagse activiteit dient een kopie van geldig reisdocument(en) (ID-kaart of
paspoort) gelijktijdig met insturen van aanvraagformulier als bijlage toegevoegd te zijn.
 Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut. Je Het volledig
ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.
 Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut.
Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het aanmeldingsformulier moeten
binnen drie dagen compleet/ontvangen zijn.
 Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
 Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met kopie geldige reisdocumenten en de
bijbehorende betaling. Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.
 De inschrijving voor Kerstshoppen Sauerland 2018 sluit op 02 november 2018 of zodra de limiet is bereikt.
 De activiteit gaat door bij minimaal 40 deelnemers, er kunnen maximaal 100 deelnemers mee.
 De reiskosten van/naar opstapplaats in Amsterdam Station Amstel zijn voor eigen rekening.

Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit, bel gerust M 06 52 48 02 18.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor vertrek
kerstshoppen Sauerland 2018 de bevestigingsbrief met aanvullende informatie.
PV Wibaut
Bestuur
E: info@pvwibaut.nl
Contactpersoon samenwerkende PV’s: Peter Schuitmaker (Waternet)
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam | Postbus 1104 | 1000 BC Amsterdam |

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

