
  
Bezoek aan Van der Kloostermode 31 mei 2021 

 
 

Aangezien de vaccinaties voor het coronavirus van onze doelgroep een feit gaat worden 
hebben wij, de commissieleden van KBO Wateringen met Van der Kloostermode 
afgesproken hen maandag 31 mei a.s. een bezoek te gaan brengen en er natuurlijk een 
leuke dag van te maken.  
U begrijpt dat er altijd nog sprake van kan zijn dat deze dag niet doorgaat, maar we hopen 
toch op het tegendeel. Heren zijn natuurlijk van harte welkom, maar de kleding is wel alleen 
gericht op dames.  

Hopelijk kunnen we met 30 dames naar deze gezellige Modedag, we nemen aan dat alle 
dames die meegaan dan tweemaal gevaccineerd zijn. Iedereen die mee wil moet zich wel 
opnieuw opgeven anders klopt onze administratie niet meer. 

We beginnen de ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie mannequins op muziek een 
uitgebreide show met de allernieuwste eigentijdse items. 
Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles begeleid door de 
mannequins en verkoopsters die voor deskundig en vrijblijvend advies zorgen. 
Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en distributiecentrum waar 
constant 7.000 tot 10.000 stuks kleding op voorraad hangen. 
Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
De dag bij Van der Klooster is € 6,00 p.p. plus het busvervoer € 12,00 p.p. dus totaal  
€ 18,00 p.p. 
We vertrekken maandagmorgen 31 mei om 09.30 uur vanaf het Veloterrein, u kunt zich 
hiervoor opgeven vóór 14 mei via onderstaande strook bij Joke Mulder en betalen op de 
dinsdagmiddag of eventueel op de donderdagmiddag bij de andere UGVU leden of in de  
Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop. 
 
Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 
Aanmeldingsformulier 
 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 31 mei 2021 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van €  18,00 p.p. vóór  
14 mei en vergeet niet dat er mondkapjes op moeten in de bus! 
 
Naam mevrouw …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………………tel. no.……………………………… 

Suikervrij gebak   Ja/Nee 


