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Ksmerik ere W*sr*§*re

V*or;aarsdaEf*chí
woensdag § rweí 2#Í8

De reiscommissie van de KBO afd.Kam*rik en Woerden organrseert op 2-mel ËQ1§
een dagtocht naar

"V#í#fidam en rtiarken"

Na vertrek vanaf de opstapplaatsen rijden we naar de §imonehoeve bij Voler:darn.
U wordt ontvangen met koffie of thee met gebak. Vervolgens start een rondleiding
vol demonstraties en uitleg over hoe kaas en klompen gen'laakt w*rden. U kunt
daarnaast alle overheerlijke kazen, vruchienwijn en koekjes proeven.
Na het diner, om 13.30 uur, rijden we naar Volendam waar ruim d* tijd is om i'cnC te
wandelen.
Vanaf 14.45 uur gaan we aan bocrd van de Marken Express. Deze br*ngt ons ovsr
de Gouwzee Raar Marken. Aan wal vallen direct de op terpen gebouurCe huisjes op.
Zo zijn ze beschermd tegen hei hoge water. Vfanc{el op riw gernak Cocr dc schilder-
achtige buurtjes en ontdek een uniek stukje historie.
Om 16.45 uur keert u, vanuit lVlarken, terug naar de cpstappiaatsen en we
verwachten rond 18.30 uur weer terug te zijn.

De kosten voor deze dagtocht bedragen € 50,= per persoon,

Vertrek: 08.30 uur vanuit Kanrerik, vanaf voornralig
gemeenteh u ís

08.40 uur vanaf het F{ofplein, Vossenschanslaan, W*erd*n
08.50 uur vanaf Lidl om de hoek links Hazelaarstraat Woerden

LET OP; Telefonisch opgeven op S en 6 aprÍl na0S.#S elffr
voor Woerden bij Mevr. Gini Slingerland - tel. 41 55 34
voor Kamerik bij Mevr. Lies Wiltenburg - tel. 40 15 56
Eerst opgeven, daarna betalen. Zoals u weet Eaan we het iiefst r-net éen bus.
Er is plaats voor 60 personen.
leder neemt deel aan deze tocht voor eigen risice.

Na opgave de kosten, vóór S apr!! a.§,, overmaken op Rabo bankrekening
nummer NL53 RABO 0173 6790 56 t.n.v. KBO afdeling excursies te Woerclen

De gezamenlijke reisconnmissie wenst u een heel gezellige dag tee.


