Dagtocht maandag 3 juni 2019
DAGTOCHT KIP of 't EI EN OOIJPOLDER MET ZONNETREIN
Hoe lang kun je eieren bewaren? Wat is een kapoentje? Hoeveel eieren worden er
jaarlijks geproduceerd in Nederland? En welk ei brengt geluk? Bij Gastvrei Aalshof in het
kleine Brabantse plaatsje Haps kunt u terecht voor eieren, ei- en streekproducten.
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie, huisgemaakte appeltaart en een “Doortje”
advocaat, wordt u op de hoogte gebracht over het leven op het Hapse platteland met
allerlei kip- en eiweetjes. Geniet van de sfeer, het lekkers en het uitzicht op de fraai
aangelegde tuin.
Vervolgens rijden we naar Millingen aan de Rijn, waar we bij restaurant de Gelderse
Poort een heerlijke koffietafel zullen gebruiken.
’s Middags maken we een mooie rit met de milieuvriendelijke zonnetrein door de
Ooijpolder en het prachtige natuurgebied de Millingerwaard.
Tijdens de rit zal een gids alles vertellen over de omgeving van nu en het verleden. Aan
het einde van de middag kunt u nagenieten van het fantastische uitzicht op de Rijn.
Rond 16.30 uur beginnen we weer aan de terugreis.
We sluiten de dag af met een diner bij De Oude Smidse in Baexem, inclusief een
consumptie (voor wijn is de eigen bijdrage nog € 1,00).
Na het diner brengt de touringcar de mensen uit Grathem weer terug naar Grathem.
De kosten voor deze dag bedragen € 65,00.
Beknopt tijdschema:
08.30 uur Vertrek vanaf het Kerkplein in Baexem
09.00 uur Vertrek vanaf het Nassauplein in Grathem
10.00 uur Aankomst Haps, ontvangst en programma bij Gastvrei Aalshof
12.45 uur Vertrek naar Millingen aan de Rijn
13.00 uur Lunch bij De Gelderse Poort
14.30 uur Rondrit met Zonnetrein door de Ooijpolder
15.30 uur Einde rondrit, nagenieten op het terras
16.30 uur Aanvang terugreis
18.30 uur Diner bij Restaurant De Oude Smidse in Baexem
20.30 uur Geplande terugkomst in Grathem

Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 50 personen mee en ….vol = vol.
Onderstaande strook kunt u vóór 15 mei bij een van de volgende bestuursleden inleveren. (Volgorde
van aanmelden bepaalt de deelname )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willy Rooswinkel
Mia Smeets

Kapittelstraat 6
Dorpstraat 50

Baexem
Baexem

tel. 0475-451963
tel. 0475-451903

>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------Dagreis 3 juni 2019
Ondergetekende zal met

O één O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is)

O Betaalt per A I (automatisch incasso)
Naam 1 _________________ Tel.____________

Naam 2 ___________________ Tel.______________

Straat en huisnummer _____________________

Straat en huisnummer __________________________

Postcode en Plaats ________ _______________

Postcode en Plaats ________ ____________________

Heeft u een bepaald dieet?

Ja/nee; zo ja: welk dieet______________________

E-mailadres___________________________ E-mailadres________________________________

