Dagtocht 2 vrijdag 13 september 2019
Nostalgisch dagje uit naar het prachtige natuurgebied Tiengemeten in Zuid-Holland.
09.50 Ontvangst op de kade in Nieuwendijk
10.00 Vertrek met de pont naar Tiengemeten.
10.20 -10.45 2x koffie/thee + tientjescake in de Hélènehoeve.
10.45
Groep wordt in 2 groepen gesplitst
11.00 - 13.00 Groep 1 rondrit met de huifkar
11.00 - 13.00 Groep 2 bezoek Landbouwmuseum en Rien Poortvlietmuseum
13.00 - 14.00 Eenvoudige lunch bij de Hélènehoeve.
14.00 - 16.00 Groep 1 bezoek Rien Poortvlietmuseum en Landbouwmuseum
14.00 - 16.00 Groep 2 rondrit met de huifkar
16.10
Terugvaart naar Nieuwendijk waar de bus weer op ons wacht.
Rondrit huifkar: U maakt een geweldige en sfeervolle rondrit over het eiland Tiengemeten
met een bezoek aan de 3 deelgebieden: “Weemoed”, “Weelde” en
“Wildernis”. Boer Piet, met veel ervaring op het eiland, vertelt onderweg de
prachtigste verhalen.
Bezoek aan het Landbouwmuseum Tiengemeten.
Binnen krijgt u een kijkje in het landbouwverleden tussen 1920 en 1955. Enthousiaste
gidsen, veelal geboren in de streek, leiden u gratis rond langs de unieke machines en
objecten..
Bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum.
U kunt hier zijn prachtige schilderijen en tekeningen zien. Tiengemeten is de perfecte plek
voor dit museum.
Na ons bezoek aan Tiengemeten gaan we met de bus naar Lexmond voor het afsluitende
diner en hopen we daarna rondom 20.30 uur weer terug te zijn in Houten.
Vertrek uit Houten: 08.00 uur: Plein Oude Dorp en 08.15 uur: busstation Molenzoom
We hopen rond 20.30 uur weer terug te zijn in Houten.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 70,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld, bij
inschrijving te voldoen. Niet KBO-leden betalen € 75,00 p.p. incl. inschrijfgeld.
Wilt u deelnemen aan dit uitje dan kunt u zich aanmelden via de mail of per telefoon.
Wel graag het aanmeldformulier, aan beide zijden geheel ingevuld en ondertekend,
opsturen of mailen naar e-mailadres: kovernooij@gmail.com.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL96 RABO 0329 8952 30
t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van “K.B.O. dagtocht 2-2019”
Er zijn nog 3 plaatsen vrij voor de eerste dagtocht naar Drenthe op 19 april.
We gaan dan naar Vledder in Drenthe voor een bezoek aan het museum voor valse kunst.
Vervolgens een koffietafel in Meppel. 's Middags een mooie rondrit over het
Dwingelderveld. De dag wordt besloten met een 3-gangendiner in de Harskamp.
Ook voor onze 5-daagse van 11 t/m 15 juni naar Stadtkyll in de Eifel zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.
Voor het uitgebreide programma zie onze website: kbohouten.nl activiteiten.
Inlichtingen/aanmelden bij Ko Vernooij, telefoon: 030-6371209;
e-mail: kovernooij@gmail.com.
Met vriendelijke groet: Ko Vernooij
Hanny Verbeek

tel.: 030-6371209 of 06-23983674
tel.: 06-49980759

