KBO Knegsel Busreis 7 Augustus

Op woensdag 7 augustus 2019 gaan we met onze jaarlijkse busreis naar de prachtige zandsculpturen in
Garderen op de Veluwe en naar het Loo.
We vertrekken om half negen bij het MFA-gebouw Steenselseweg in Knegsel. We rijden van hieruit naar
Garderen waar we omstreeks 10.15 uur worden ontvangen met een kopje koffie of thee met een heerlijk
stukje appelgebak. Hierna gaan we genieten van dit Zandsculpturenfestijn, het thema is dit jaar: REIS OM
DE WERELD. Hier ziet u prachtige kunstwerken van zand gemaakt, ook kunt u een bezoek brengen aan de
Beeldentuin en het showroomdorp. Afbeeldingen gemaakt van allerlei situaties grappige en herkenbare
vakantiedingen, schitterende eilanden, de mooiste markten, bekendste musea. Typische
vervoermiddelen en nog veel meer komen aan bod Dit alles gemaakt door tientallen kunstenaars uit de
gehele wereld. Verharde paden en daardoor goed rolstoeltoegankelijk .
Na dit bezoek rijden we naar Hoenderloo, waar voor u een heerlijke lunch klaar staat. Aansluitend komt
de gids iedereen begroeten en ophalen voor een prachtige rondrit over de Veluwe, met de nadruk op de
geschiedenis van het Loo. Koninklijke bewoners van toen, waaronder Koningin Wilhelmina en Prins
Hendrik en de betoverende oude bossen en heidevelden van de Koninklijke Houtvesterij het Loo. We
speuren vanuit de touringcar naar het wild ! Natuurlijk vertelt de gids u boeiende verhalen over dit
bijzondere gebied bij Gortel, Vierhouten, Elspeet en omgeving. Na de rondrit rijden we terug naar
Hoenderloo waar u nog op eigengelegenheid iets kunt drinken. Na deze korte stop rijden we richting het
dorp Zeeland naar het restaurant het Witte Huis waar we nog een heerlijk diner zullen gebruiken.
De dagtocht kost 65,00 Euro voor KBO-leden; de leden van KBO Knegsel krijgen daarop een korting van
5 Euro en betalen dus 60,00 Euro per persoon. Niet KBO-leden betalen 80,00 Euro per persoon . Heeft u
interesse dan kunt u zich opgeven vóór 17 juli, met onderstaande strook opgeven bij Jan van Selst
Eikenbocht 32 telefoon 040-2052084 of Riek van de Sande Den Heuvel 24 telefoon 040-2053637. Graag
vermelden of rekening moet worden gehouden met een bepaald dieet. Als u zeker wilt zijn van deelname
adviseren wij u om vóór 17 juli op te geven omdat vanaf die datum ook KBO-leden van andere dorpen
kunnen aanmelden, Wie eerst komt eerst maalt. Betaling alleen via de bank
Rekeningnummer NL69RABO0126100268 van KBO Knegsel. Voor de thuisblijvers is een
calamiteitentelefoonnummer 013-5092159.
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