
 

 

Gezamenlijke Reiscommisie KBO-afdelingen  
               Kamerik en Woerden  

                                            

 
 

 
 
De reiscommissie organiseert op 11 september 2019 een dagtocht naar 
  

“Marius van Dokkum” in Harderwijk 
 
Kent u de schilderijen van Marius van Dokkum? Vast wel. Een museum waar 
hardop gelachen wordt, waar wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een 
schilderij en waar kinderen net zo veel plezier aan kunst beleven als grote mensen. 
Dat is uniek. Dat is het Marius van Dokkum Museum. De in 1957 geboren 
kunstenaar maakt heel bijzondere portretten van gewone mensen in hun eigen 
omgeving.  
Na vertrek stoppen we onderweg voor koffie/thee met gebak. Daarna brengen we 
een bezoek aan het museum in Harderwijk. De koffietafel wordt voor u verzorgd. 
Dan stappen we weer in de bus voor een rondrit met gids door de regio. Voor wat  
vrije tijd gaan we naar Elburg. 
We besluiten de reis met een diner op de terugweg en we verwachten rond 19.30  
uur weer terug te zijn in Kamerik/Woerden. 
 
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  
                               
LET OP: 
Telefonisch opgeven op woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli 2019 tussen 10.00 
en 12.00 uur,. Daarna zo lang er plaatsen beschikbaar zijn.  
voor Woerden bij   Mevr. Nel Adolfs -  tel. 41 94 62 
voor Kamerik bij           Mevr. Lies Wiltenburg -  tel. 40 15 56 
Eerst opgeven, daarna betalen. Zoals u weet gaan we het liefst met één bus.  
Er is plaats voor 59 personen. 
Ieder neemt deel aan deze tocht voor eigen risico. Bij afmelding binnen 4 werk-
dagen voor vertrek wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. 
 
Na opgave de kosten, vóór 16 juli  a.s., overmaken op Rabo bankrekening  
nummer NL53 RABO 0173 6790 56 t.n.v. KBO afdeling excursies te Woerden 
 
Wij wensen u alvast een gezellige dag toe en we zien u graag op 11 september. 
De gezamenlijke reiscommissie  
 

Najaarsdagtocht 
   woensdag 11 september 2019 

 


