
 

 

                  
 

 

Middagreis op dinsdag 6 september 2022  

naar Museum van de vrouw en Abdij Lilbosch 
 

 

Deze middag rijden we naar Echt waar we een bezoek brengen aan het Museum van de Vrouw. 

Vanaf 1 december 2021 is hier de tentoonstelling “Gruuets” te zien. De tentoonstelling gaat over 

foto’s, filmpjes en verhalen van trotse inwoners van Echt en de omliggende dorpen. 

 

Na de koffie en vlaai neemt de gids ons mee naar de Cisterciënzer Abdij  Lilbosch, waarbij ruime 

aandacht is voor de levenswijze van de broeders, voor de ontstaansgeschiedenis van de abdij op deze 

plek, het landschap en de ontginning van het moerasgebied. Behalve aan de abdij wordt er ook een 

bezoek gebracht aan de boerderij en aan de buitenloop van de Livar-varkens.  

Tevens krijgen de gasten een kijkje in de vluchtbunker die de Duitse bezetter in 1942 heeft gebouwd.  

De middag sluiten we af met een diner, inclusief een consumptie, in Baexheimerhof. Na het diner 

brengt de touringcar de mensen uit Grathem weer terug naar Grathem. 

 

Reisschema: 

12.45 uur vertrek vanuit Baexem, Kerkplein  16.00 bezoek aan Abdij Lilbosch 

13.00 uur vertrek vanuit Grathem, Nassauplein  17.00 uur aanvang terugreis 

13.30 uur bezoek aan Museum van de Vrouw  18.00 diner in Baexheimerhof 

15.00 koffie en vlaai      20.00 gasten van Grathem terugbrengen 

 

De kosten voor deze dag bedragen  € 50,00 inclusief: busreis, entree en rondleiding museum, koffie 

en vlaai, entree en rondleiding Lilbosch en diner. 

 

Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 50 personen mee en ….vol = vol.   

Onderstaande strook kunt u vóór  2 september 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 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 huisnr. ________________________   Straat en huisnr. ____________________________ 

 

Heeft u een bepaald dieet?     Ja/nee; zo ja: welk dieet_______________________ 

 

E- mailadres____________________________  

 


