
 
  

Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 
 

Aanmelding Focquenbroch-bijeenkomst op kasteel Sypesteyn, 
Loosdrecht, zaterdag 16 april 2016 

 
Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst die de Stichting W.G. van Focquenbroch organiseert 
op kasteel Sypesteyn. Ik zal aanwezig zijn bij de onderdelen: 

 Rondleiding door de kasteeltuin (13:00 – 14:00 uur) 

 Focquenbroch-lezingen in de Lage zaal (14:30-15:45 uur ) 

 Rondleiding door kasteel Sypesteyn (15:45-17:00 uur) 

Ik maak graag voor eigen kosten gebruik van de volgende catering-opties die in de gewelfkelder 
worden aangeboden door ‘Spoon op Sypesteyn’. 
(N.B. De koffie en thee voor aanvang en in de pauze worden u aangeboden door de Stichting): 

 Lunch à € 5,50 (12:00-13:00 uur) van drie mini broodjes: met Amsterdamse ossenworst en 
huisgemaakte piccalilly, met Old Amsterdam-kaas en met een truffel-eiersalade 

 

 Driegangendiner à € 21,75 (18:00-19:30 uur) met 

 een kalfsstoofschotel met dadels waarbij een tabouleh, een mousseline van 
rozeval-aardappelen en knolselderij, en een seizoensgroente en garnituur 
of 

 een huisgerookte verse zalmzijde met een citroen-dille-risotto en groentegarnituur 
 

Ik weet dat ik mij door mij aan te melden verplicht tot het voldoen van de bijbehorende kosten 
en dat ik tot uiterlijk 6 april (kosteloos) kan annuleren. 
 
Voorletters :        Achternaam:       
 
Adres :       
 
Postcode :         Woonplaats:       
 
Telefoon :       
 
E-mail :       
 
Ik ben: 
 

 Vriend van de Stichting Focquenbroch, en voldoe uitsluitend toegang tot het museum 
(€ 9,00 of museumjaarkaart) 

 
 Vriend van de Stichting Vrienden van Sypesteyn, en betaal uitsluitend € 10,00 voor de 

bijeenkomst 
 

 Geen donateur van een van deze stichtingen, en voldoe zowel toegang voor het museum 
(€ 9,00 of museumjaarkaart) als € 10,00 voor de bijeenkomst. 

 


	Aanmelding Focquenbroch-bijeenkomst op kasteel Sypesteyn, Loosdrecht, zaterdag 16 april 2016

	Rondleiding door de kasteeltuin 1300  1400 uur: Off
	Focquenbrochlezingen in de Lage zaal 14301545 uur: On
	Rondleiding door kasteel Sypesteyn 15451700 uur: Off
	Lunch à € 550 12001300 uur van drie mini broodjes met Amsterdamse ossenworst en: Off
	Driegangendiner à € 2175 18001930 uur met: Off
	een kalfsstoofschotel met dadels waarbij een tabouleh een mousseline van: Off
	een huisgerookte verse zalmzijde met een citroendillerisotto en groentegarnituur: Off
	Vriend van de Stichting Focquenbroch en voldoe uitsluitend toegang tot het museum: Off
	Geen donateur van een van deze stichtingen en voldoe zowel toegang voor het museum: Off
	Vriend van de Stichting Vrienden van Sypesteyn en betaal uitsluitend € 10 voor de: Off
	Voorletters: 
	Achternaam: 
	Adres: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Telefoon: 
	E-mail: 


