
Gezamenlijke Reiscommissie KBO-afdelingen
Kamerik en Woerden

Najaarstocht op
12 september 201 I

Gaat u mee naar de gladiolenteler en schrijver Jos en
zijn vrouw Dycke van "Boer zoekt Vrouw"?

De reiscommissie organiseert op woensdag 12 september 20í8 een

"Dagje uut de olde Doos"

U wordt ontvangen in "De lJsselhoeve" in Doesburg met koffie/thee en iets lekker.
Aansluitend wordt u rondgeleid op hun boerderij en verrast met diverse anekdotes.
Ook krrlgt u nog een attentie mee.
Na het Achterhoeks lunchbuffet vertrekken we om 1 3.45 uur voor een rondrit met
gids en wij zijn om 16.00 uur weer terug bij "De IJsselhoeve" waar u kunt genieten
van gezellige muziek uit de jaren 60&70&80 terwijl u ook lekker kunt bijpraten onder
genot van een drankje (consumpties voor eigen rekening).
Om 16.45 uur staat er een grandioos "Diner-Buffet" klaar en ook de nostalgische
ijscocar zal niet ontbreken. Als daarna iedereen weer om 18.15 uur in de bus zit,
verwachten we rond 19.30 uur in Woerden terug te zijn.
Al met al is het wel een drukke dag maar u zult er zeker van genieten.

De kosten voor deze dagtocht bedragen € 65,= per persoon.

Vertrek. 08.30 uur vanaf Lidl om de hoek links Hazelaarstraat Woerden
08.40 uur vanaf het Hofplein, Vossenschanslaan, Woerden
08.50 uur vanuit Kamerik, vanaf voormalig gemeentehuis

Telefonisch opgeven vanaf 12 juli 2018 na 09.00 uur
voor Woerden
voor Kamerik

bij Mevr. Gini Slingerland - tel. 41 55 34
bij Mevr. Lies Wiltenburg - tel. 40 1S 5O

Eerst opqeven, daarna betalen. We gaan met één bus en er is ptaats voor
59 personen. leder neemt deel aan deze tocht voor eigen risico.

Na opgave de kosten, vóór 4 augustus a.s., overmaken op Rabo bankrekening
nummer NL53 RABO 0173 6790 56 t.n.v. KBO afdeling excursies te Woerden

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze tocht en wensen u alvast een fijne dag
toe.

De gezamenl ij ke reiscommissie


