Middagreis dinsdag 10 september 2019
Nonke Buusjke is een openluchtmuseum, in de volksmond ook wel museumdorp
genoemd.
Hier kun je bekijken hoe het leven en werken er uit zag rond 1900. Alle gebouwen zijn
volledig ingericht met authentieke meubels en gebruiksvoorwerpen, die op het Limburgse
platteland werden gebruikt. Nonke Buusjke ligt aan de rand van de Schinveldse bossen
en ademt de rust en stilte uit die hoort bij de omgeving.
We rijden rechtstreeks naar Schinveld waar we vanuit Bistro Biej de Tant vertrekken met
de huifkar voor een prachtige tocht door de Schinveldse bossen. Gestopt wordt bij Nonke
Buusjke, een historisch kleinood dat uniek is voor Nederland. Nonke Buusjke is een
verzameling Zuid-Limburgse vakwerkhuizen en werkplaatsen uit het begin van vorige
eeuw. Aangekomen in Nonke Buusjke wacht er een traditioneel zelf gebakken stukje
vlaai met een kopje koffie. Na genoten te hebben van de sfeer van weleer staat de
huifkar klaar en wordt de mooie tocht vervolgd.
We sluiten de middag 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 middagreis bedragen € 50,00.
Het programma is als volgt:
12.00 uur: Vertrek Baexem, Kerkplein
12.30 uur: Vertrek Grathem, Nassauplein
13.30 uur: Aankomst Schinveld, Biej de Tant, met de huifkar naar Nonke Buusjke
14.00 uur: Nonke Buusjke , ontvangst met koffie en vlaai en vrij rondkijken
16.00 uur: Tocht met huifkar door de Schinveldse Bossen
17.30 uur: Terugkomst bij Biej de Tant en aansluitend 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 3 september 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---------------------------------------------------------------------------------------Deelname middagreis 10 september 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 huisnr. ____________________

Straat en huisnr.________________________

Postcode en Plaats ________ __________

Postcode en Plaats ______ _______________

E- mailadres__________________________

E- mailadres__________________________

Heeft u een bepaald dieet?

Ja/nee; zo ja: welk dieet______________________

