Beschrijving 5-daagse reis naar Lochem in de Achterhoek van maandag 8 juni t/m 12 juni 2020.
Allereerst is het van belang dat u in 2020 zelf voor uw reis- en annuleringsverzekering zorgt. Dat kan niet meer
via de landelijk organisatie KBO-PCOB.
Of u een dergelijke verzekering wilt afsluiten bij uw bank of elders is uw eigen keuze.
Ditmaal verblijven we in hotel "Hof van Gelre" in Lochem, Nieuweweg 38, 7241 EW Lochem.
Website: www.hofvangelre.nl., tel.: 0573-253351.
Op de hotelkamer zijn koffie/theefaciliteiten.
De week ziet er als volgt uit: (onder voorbehoud).
Maandag
8 juni

Vertrek R.K.Kerk, Jhr. Ramweg Schalkwijk 08.00 uur
Vertrek Plein, Oude Dorp Houten
08.15 uur.
Vertrek busstation Molenzoom Houten
08.30uur.
Bezoek aan “de Yakultfabriek" in Almere voor koffie, rondleiding en een lezing.
Daarna rijden we door naar Garderen voor een vrij bezoek. (https://www.debeeldentuin.nl/)
Hier kan ook voor eigen rekening geluncht worden. Verder zijn er leuke winkeltjes.
Ook kan men eventueel de zandsculpturen bezoeken, ca.16.00.uur aankomst in ons hotel.

Dinsdag
9 juni

Bezoek aan Doesburg. Eerst koffie met appelgebak in café "De Gildehof".
Daarna brengt één helft van de groep bezoek aan het mosterdmuseum, de andere helft maakt
een huifkarrondrit met gids. Vervolgens de lunch, ook in “De Gildehof”. Na de lunch weer
museumbezoek en huifkartocht, maar dan de groepen gewisseld. Het bezoek aan Doesburg wordt
afgesloten met vrije tijd. ‘s Avonds bingo.

Woensdag 's Morgens brengen we een bezoek aan de Grolschfabriek in Deventer.
10 juni
Daarna lunch in ons hotel. 's Middags gaan we naar het Oranjemuseum in Diepenveen.
Donderdag Bezoek aan het "Erlebnispark Emsflower" in Emsburen met tropische binnentuin.

11 juni

Ontvangst met koffie, rondleiding en lunch. Daarna vrije tijd om rustig rond te kijken.
's Avonds een wijnproeverij in het hotel.

Vrijdag
12 juni

Na het uitchecken maken we eerst een mooie rondrit door de omgeving met een gids van
de Vordense VVV. Vervolgens rijden we naar Braamt voor de lunch en een bezoek aan het
Charles Dickensmuseum en het poppenmuseum, incl. een voordracht. We besluiten vervolgens
onze reis met een slotdiner in Scherpenzeel. Rond 20.00 uur hopen we weer terug te zijn.

Prijs € 520,00 per persoon, dit is inclusief € 40,00 p.p. inschrijfgeld. Het inschrijfgeld overmaken vóór 15
december op bankrekeningnummer: NL96RABO0329895230, t.n.v. KBO Afd. Houten, o.v.v. 5-daagse 2020.
Inbegrepen zijn: bus, hotel, lunches (behalve op maandag), koffie onderweg, diners, entrees. Consumpties
tijdens het diner in het hotel zijn voor eigen rekening. Er staat wel water op tafel.
Er zijn 6 één-persoonskamers. Degene die alléén geplaatst wordt (door de organisatie) op een 2persoonskamer, betaalt een toeslag van € 75.00. Dus dan is de reissom € 595.00, ook dit is inclusief € 40,00
inschrijfgeld. Probeer samen op 1 kamer te gaan i.v.m. de toeslag van € 75.00.
Afzeggen kan kosteloos tot 1 mei, daarna niet meer. Het inschrijfgeld van € 40.00 wordt echter niet
geretourneerd.
Wilt u deelnemen aan deze reis dan kunt u zich vanaf maandag 4-11-2019 aanmelden via
e-mailadres: kovernooij@gmail.com. of telefonisch via 06-23983674. Het inschrijfformulier en de
reisvoorwaarden ingevuld en ondertekend inleveren bij of op sturen naar Ko Vernooij,
Rogge-oord 8, 3991 VB Houten.
De rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m.de opslagruimte onderin de bus.
Voor deze reis geldt een maximum van 60 personen, op volgorde van aanmelding.
Met vriendelijke groet: Ko Vernooij
tel.: 06-23983674 / 030-6371209
Hanny Verbeek tel.: 06-49980759

