Dagreis Land van Maas en Waal dinsdag 31 mei 2022
Dit jaar gaat de dagreis naar het land van Maas en Waal. De organisatie hiervan is in handen van de
seniorenvereniging Baexem.
Via een mooie route rijden we naar Alphen aan de Rijn waar we bij Tingieterij ’t Oude Ambacht ontvangen
worden met koffie en iets lekkers.
Er volgt een demonstratie waarbij op ludieke wijze de kunst van het tingieten wordt uitgelegd.
Vervolgens rijden we naar Appeltern, voor de lunch bij Moeke Mooren.
Na de lunch maken we een prachtige boottocht over de Maas en door het recreatiegebied de Gouden Ham.
Terwijl de schipper ons alles vertelt over de streek, kunnen we genieten van alle schoonheid die deze
omgeving te bieden heeft.
Na de rondvaart kan men eventueel nog een consumptie nemen bij Moeke Mooren, bij mooi weer op het
terras! (niet in de prijs inbegrepen!). Deze mooie dag wordt besloten met een diner, inclusief een consumptie,
in Baexheimerhof. Na het diner brengt de touringcar de mensen uit Grathem weer terug naar Grathem.
De kosten voor deze dag bedragen € 70,00: inclusief busreis, koffie met iets lekkers, demonstratie tingieterij
’t Oude Ambacht, lunch, rondvaart Maas en Gouden Ham en diner.
Reisschema:
08.00 uur Vertrek vanuit Baexem, Kerkplein
08.15 uur Vertrek vanaf Grathem, Nassauplein
10.00 uur Alphen ad Rijn, koffie met iets lekkers
en demonstratie tingieterij

12.30 uur Lunch bij Moeke Mooren
14.00 uur Rondvaart + nazit
16.30 uur Start terugreis
18.15 uur Baexem, gezamenlijk diner
20.15 uur Gasten van Grathem terugbrengen

Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 50 personen mee en ….vol = vol.
Onderstaande strook kunt u vóór 25 mei bij een van de volgende bestuursleden inleveren (volgorde van
aanmelden bepaalt de deelname).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Willy Rooswinkel
Kapittelstraat 6 Baexem
tel. 0475-451963
Mia Smeets
Dorpstraat 50 Baexem
tel. 0475-451903
>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende zal met

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

O Betaalt per A I (automatische incasso)
Naam 1 ……………….…………………. Tel ……………… Straat en huisnr. ……………………………….
Naam 2 ……………….…………………. Tel ……………… Straat en huisnr. ……………………………….

Heeft u een bepaald dieet?

Ja/nee;

zo ja: welk dieet …………………………………………

E- mailadres: ……………….………………….……………….…………………………………..…………….

