Twentse Caravan Club houdt
reizenbeurs in Delden
DELDEN - De Twentse Caravan Club houdt op dinsdag
5 november een reizenbeurs
in Restaurant ’t Hoogspel te
Delden, van 13.00 tot 17.00
uur. Na het succes van afgelopen jaar heeft het TCCbestuur besloten om de
jaarlijkse (voor)- zomer reizenbeurs weer open te stellen voor alle liefhebbers van
kamperen in het voor- en of
naseizoen.
Voor 2014 staan reizen gepland naar de Baltische
landen waarbij een excursie
naar St.Petersburg mogelijk
is. Ook staat er een reis naar
Portugal of een reis naar de
Dolomieten, Venetië, Oostenrijk op het programma,
deze verre reizen duren ongeveer 45 dagen.
Voor deze reizen krijgt de
deelnemer altijd een reisen routeboek. Hierin is veel
informatie te vinden, zodat
men niet meer alles zelf
hoeft uit te zoeken. Ook zijn
er kortere reizen naar Frankrijk, of een fietsvakantie in
Duitsland. En voor diegene
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‘Bij alle reizen is het zeer prettig om met clubleden samen te
Foto: TCC
reizen’, geeft het TCC-bestuur aan.

die zich niet zo vaak willen verplaatsen is er ook de
mogelijkheid voor een wat
dichterbij uitje in Limburg.
“Bij alle reizen is het zeer
prettig om met clubleden
samen te reizen. De ervaringen van de afgelopen jaren
heeft duidelijk aangetoond
dat de geborgenheid in clubverband geweldig werkt”,
aldus het TCC-bestuur.
De Twentse Caravan Club is
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Postbus 123

Maandag t/m vrijdag
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van 08.30 t/m 12.30 uur

Tel. 088 – 321 32 10

Bezoekadressen

Fax 088 – 321 32 20

Larenseweg 28, Lochem

een vereniging die op vrijwillige basis reizen voor
haar leden organiseert.
De reiscommissie en reisleiding bereiden de reizen
geheel voor, zodat men al
vanaf het begin weet welke
campings men gaat bezoeken, wat deze reis gaat kosten en wanneer men weer
terug is in Twente.
Meer info: www.twentsecaravanclub.nl

v an 1.49

Biologische
eieren

1.39

6 stuks

Biologische
sappen

Biologische
muesli

1l

500 g

13%

goedkop
er

v an 1.69

v an 1.89

1.49

1.65

het voordeligst

Rozenstraat 2, Goor
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Boomkamp 20, Rijssen

Advertentienummer 1342

Weverskamp 2, Markelo
Senioren hoekwoning gelegen in een groene omgeving aan
de rand van Markelo. De woning heeft 1 slaapkamer op de
begane grond, een slaapkamer op de bovenverdieping die
bereikbaar is via een vaste trap.
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Indeling:
Entree, toilet, badkamer, slaapkamer, woonkamer met
openkeuken. Tweede verdieping, overloop met slaapkamer.
Beschikbaar per 25 oktober 2013 (onder voorbehoud).
Netto huurprijs: € 461,90
Inkomenseis: uw gezamenlijk belastbaar inkomen moet
lager zijn dan EUR 34.229,00. Om te bepalen of u voldoet
aan de inkomensvoorwaarden dient u een IB-60 formulier
in te leveren. Dit formulier kunt u gratis opvragen bij de
Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543
Personen vanaf 55 jaar kunnen reageren.
Reageren voor dinsdag a.s. 09.00 uur.
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Huidige adres:
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Telefoon:
Geboortedatum:

van 0.95

Telefoon werk:

0.69

Aantal verhuizende personen:

(Gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen 2012
€

Indien uw huidige bruto jaarinkomen 20% of

meer afwijkt, dan dient u ook dit inkomen te vermelden.
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Alleen in te vullen door doorstromers. Wie is de eigenaar van de woning:
 Viverion

1 kg

 Andere Eigenaar

vvan 1.19

Woont op dit adres sinds:

A. zeer laag energieverbruik

D. gemiddeld energieverbruik

B. laag energieverbruik

E. redelijk hoog energieverbruik

C. redelijk laag energieverbruik

F. hoog energieverbruik

Peren
Conference

0.79

G. zeer hoog energieverbruik

Op www.viverion.nl vindt u nog meer beschikbare woningen.

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-10-13 t/m dinsdag 22-10-13.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
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