Dagtocht vrijdag 7 september 2018 naar Flevoland
Met deze dagtocht gaan we naar Flevoland voor een uitgebreid bezoek aan het
windmolenbeleveniscentrum nabij Urk. We beginnen ons bezoek met koffie en gebak.
In het centrum krijgt u een presentatie over de aanleg van het windmolenpark, bestaand uit een
film, windkracht- en interactieve experiences, fietsen met tegenwind, etc.
Aansluitend is er een bustocht met gids via dienstwegen langs de draaiende molens, zodat je die
van dichtbij kunt zien en ervaren.
Vervolgens gaan we naar Tollebeek voor een koffietafel met kroket.
‘s Middags brengen we een bezoek aan een Alpacafarm in Rutten.
Hier wordt ons alles verteld over deze kameelachtigen (familie van de lama en dromedaris)
uit Zuid-Amerika door middel van een film. Daarna bezichtigen we, samen met de gastheer of
gastvrouw, het bedrijf.
Dan wordt het al weer tijd voor het afsluitende 3-gangendiner, deze keer in (Biddinghuizen).
Harskamp "in restaurant "de Molen.
's Avonds hopen we weer rond 8 uur in Houten terug te zijn.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 65,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld,
bij inschrijving te voldoen.
Wilt u deelnemen aan deze tocht dan kunt u zich vanaf zaterdag 3 maart 2018 aanmelden.
Niet eerder vanwege mijn vakantie.
Bij aanmelding via de mail het inschrijfgeld per bank voldoen, € 10,00 per persoon naar
banknummer NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van
“K.B.O. dagreis 2-2018". Emailadres: kovernooij@gmail.com.
Of u kunt de aanmeldstrook ingevuld inleveren bij Ko Vernooij, Rogge-oord 8, 3991 VB, Houten.
De rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m. opslagruimte onderin de bus.
Met vriendelijke groet: Ko Vernooij
tel.: 030-6371209 06-23983674
Gerard van Dijk
tel.: 030-6011630 06-33720728
----------------------------------------------------------------------------------Dagtocht 2 naar Zuid-Flevoland op vrijdag 7 september 2018
Vertrek busstation Molenzoom 08.00 uur / Vertrek Plein Oude Dorp 08.15 uur
Inschrijving open vanaf zaterdag 3 maart 08.00 uur. Niet eerder i.v.m. mijn vakantie .
Naam:

Aantal personen:

Adres met postcode:

Eigen mobiele nummer: 06-

Telefoon thuisfront

E-mail:

Met / zonder rollator:

Handtekening:

Dieet:

