2-Daagse bustocht senioren 2018
De personeelsvereniging organiseert voor
de senioren opnieuw een 2-daagse
bustocht op vrijdag 7 en zaterdag 8
september 2018.
We gaan dit jaar naar de regio Friesland,
uiteraard weer met chauffeur Ton Oskam.
.
Vrijdag 7 september:
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de
parkeergarage LUMC om te rijden naar het
plaatsje Camperduin/Schoorl in NoordHolland. Om 10.00 uur worden we
verwacht bij strandpaviljoen “Struin”, dit is
een gezellig restaurant op de top van het
duin aan de rand van het strand. Hier wordt
u ontvangen met 2 x koffie/thee en gebak.
Daarna, rond 11.00 uur, krijgt u een rondrit
met de zonnetrein door het Duingebied
van Schoorl, deze op zonne-energie
aangedreven “trein” neemt u mee voor een
rit van 1,5 uur. De chauffeur zal u
onderweg het e.e.a. over de natuur laten
zien en hierover vertellen. Om 12.30 uur
zijn we weer terug bij paviljoen “Struin”.

Vertrek met de touringcar naar het
plaatsje Wognum, waar een goed
verzorgde koffietafel voor u gereed
staat in bij Partycentrum Stam.

z.o.z.

Na de lunch, ongeveer 14.00 uur,
gaat de route naar Sneek, waar u,
rond 15.15 uur, aan boord gaat voor
een rondvaart met rederij van Dijk
van 2 uur over het Sneekermeer e.o.
Om 17.15 uur zijn we terug in Sneek.

Hierna gaat de route naar het
Friese Gaasterland, waar u diner
heeft (buffet) en overnachting in
het 3 sterrenhotel: Hotel
Gaasterland.
De avond is ter vrije indeling.

Zaterdag 8 september:
We beginnen met het ontbijt en vertrekken
om ongeveer 9.45 uur naar het plaatsje
Joure voor een bezoek aan het Douwe
Egberts/ museum Joure. Dit leuke museum
geeft u niet alleen een indruk over Douwe
Egberts en zijn koffie en thee, maar laat u
ook een aantal oude ambachten zien zoals
de boekdrukkunst en is er een groot aantal
Friese klokken aanwezig.
U wordt ontvangen met een kopje koffie met
Friese oranjekoek en dan krijgt u een
rondleiding aangeboden.
Uw chauffeur brengt u om 12.30 uur naar
het plaatsje Hemrik, waar u eerst aan het
lunchbuffet plaatsneemt. Hierna nemen
een 2 tal rondleidsters u mee door deze
mooie stoeterij / manege van het Friese
Paard.
U krijgt een rondleiding door het kleine,
maar knusse museum over het Friese
Paard en met een aantal bijzondere
sleeën. U ziet hier ook de “wasplaats” voor de paarden. Vervolgens krijgt u
een paardendressuur te zien van een half uur, waarbij u versteld staat, hoe de
ruiter haar paard onder controle heeft en besturen kan. Dit wordt afgesloten
met een kür op muziek.

z.o.z.

Om 16.15 uur vertrekken we met de touringcar naar het plaatsje Ankeveen,
waar rond 18.00 uur een lekker 3 gangendiner wordt geserveerd.
Om 20.30 uur vertrekken we terug
naar Leiden, waar u om ongeveer
21.45 uur zal terugkeren.

De kosten bedragen € 95,- per persoon. Toeslag 1-persoonskamer is
€ 40,- (indien beschikbaar). In verband met reserveringen gelieve u zich zo
spoedig mogelijk op te geven bij Ans of Anneke.
Het verschuldigde bedrag dient u z.s.m. over maken op bankrekeningnummer
NL74 INGB 0000 6165 78 ten name van PV LUMC, onder vermelding van:
Friesland 2018.
Na inschrijving en betaling ontvangt u begin augustus een bevestiging en
nadere informatie.
Opgave zo spoedig mogelijk bij Ans Niesthoven, tel. 071-5216306 of bij
Anneke Langenberg, tel. 071-5172997. U kunt de dames ook mailen op
twniesthoven@ziggo.nl of ac.langenberg@casema.nl
Wij hopen ook dit jaar weer op een paar mooie dagen!
Ans Niesthoven, Anneke Langenberg en Louis Berger.

z.o.z.

