
 

                                               
     

Excursiereis woensdag 15 april 2020 
 

Dit jaar gaat de excursiereis naar Philips Eindhoven en naar Bavaria in Lieshout.  

De kosten voor deze dag bedragen  € 75,-  Dit bedrag is inclusief  alle excursies, lunch en diner. 

Aangezien u een (voortdurend) arbeidsproces bezoekt, is het aan te raden stevige schoenen te dragen 

in verband met eventuele gladde vloeren. Bovendien maken we een behoorlijke wandeling en is het 

tijdens de Brouwerijtour noodzakelijk enige trappen te gebruiken. De Brouwerijtour is daardoor helaas 

niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en deelname met rolstoel is niet mogelijk. 

 

Het programma is als volgt: 

08.30 uur Vertrek vanaf het Kerkplein in Baexem  

08.45 uur Vertrek vanaf het Nassauplein in Grathem  

09.30 uur Aankomst Station Eindhoven 

10.00 uur Philips stadswandeling o.l.v. 3 gidsen 

11.45 uur vertrek naar  hotel van der Valk in Eindhoven 

12.00 uur  Lunch bij hotel van der Valk                              13.15 uur vertek naar Bavaria Lieshout 

14.00 uur en 14.15 uur  Bavaria Brouwerij tour 

16.00 uur en 16.15 uur  Terugkomst in het Bavaria Brouwerijcafé.  Bij terugkomst sluiten wij de tour 

af met een Bavaria pilsener* en bitterballen. Ook krijgt iedereen een leuk Bavaria souvenir.  

  
*De Bavaria Brouwerijtour is inclusief twee Bavaria pilsener, bitterballen en een Bavaria souvenir. Deze kunt u gedurende de 

dag nuttigen. In plaats van de Bavaria pilsener kunt u ook kiezen voor koffie, thee, frisdrank, Bavaria 0.0%, Claro, Claro 

Tequila, Swinckels', Bavaria Radler, Bavaria Bokbier of Bavaria Oud Bruin. 

17.00 uur Aanvang terugreis naar Grathem.  

18.00 uur Gezamenlijk diner bij restaurant Geraats in Grathem. 

20.00 uur Aanvang terugreis naar Baexem.  

20.15 uur Terugkomst in Baexem. 

 
Onderstaande strook kunt u vóór 18 maart bij een van de volgende bestuursleden inleveren. (Volgorde van 

aanmelden bepaalt de deelname )  

Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6    Baexem tel. 0475-451963  willyrsw@gmail.com 

Mia Smeets  Dorpstraat 50       Baexem tel. 0475-451903  wmsmeets@hetnet.nl 
 

>>>----afknippen-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Excursiereis 15 april  2020 
Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 

O Betaalt per A I (automatische incasso)          

  

Naam 1 _________________ Tel.____________ Naam 2  ___________________ Tel.______________  

 

Straat en huisnummer _____________________ Straat en huisnummer __________________________ 

 

Postcode en Plaats ________ _______________ Postcode en Plaats ________ ____________________ 

 

Heeft u een bepaald dieet?    Heeft u een bepaald dieet?  

ja/nee; zo ja: welk dieet____________________ ja/nee; zo ja: welk dieet_________________________ 

 

E- mailadres_____________________________ E- mailadres__________________________________ 


