5 DAAGSE REIS VELUWE

KBO Someren nodigt u van harte uit om deel te nemen aan
deze reis. In samenwerking met TwinTours uit Helmond
hebben we weer een gevarieerd programma voor u
samengesteld met fijne excursies en tijd om gezellig samen te
zijn. U verblijft in hotel *** Hotel Mennorode te Elspeet. Het
hotel ligt prachtig in het bos aan de rand van het Veluwse
dorp. Ideale uitvalsbasis voor leuke excursies. Locaties zijn
allemaal ruim van opzet en Coronaproof. Het vervoer is per
comfortabele touringcar vv alle gemakken. Deze hele week
wordt u begeleidt door de chauffeur/reisleider.
Maandag 13 september 2021
Via opstapplaats in Someren vertrekken we om 08.30 uur. Rond
10.00 zijn we dan bij het Bijenhuis in Wageningen. Na de koffie met
honingwafel start de excursie met beeldpresentatie, rondleiding (evt
met bijenpakken) door de bijenstal en tuin. Omstreeks 13.00 uur
aankomst Barneveld, Museum De Grote Glind. In een mooie
boerderij van meer dan 100 jaar oud wordt u hartelijk ontvangen met
een goede koffietafel. Na het eten zal een medewerker de groep
uitleg geven over historie van het museum en wat er zoal te zien is.
Ze hebben grote collectie met verzamelde spullen uit grootmoeders
tijd. Van koffiemolens tot tractoren. De rest van de middag zal
omvliegen als u rondstruint door het binnen- en buitendeel van het
museum. 17.00 uur stappen we weer in de touringcar en komen om
18.00 uur aan bij het hotel. Diner deze eerste avond om 20.00 uur.
Dinsdag 14 september 2021
Omstreeks 09.00 uur vertrek vanaf het hotel met deskundige gids
voor een rondrit over de Veluwe. Tussen de middag stoppen we bij
een restaurant in dit natuurgebied voor een goede koffietafel. In de

namiddag brengt u ‘n bezoek met gids aan Radio Kootwijk. Het
markante gebouw van voormalig zendstation Radio Kootwijk ligt
midden op de Veluwe. Samen met de gids wandelt u langs de
monumentale pomphuisjes naar het hoofdgebouw. Hier wordt een
film vertoond en drinkt u een kopje koffie. Aansluitend vertelt de gids
over architectuur, techniek en boeiende historie en leven in het dorp
Radio Kootwijk. 17.30 Uur aankomst hotel. Na het diner live muziek
in het hotel.
Woensdag 15 september 2021
Deze ochtend heeft u tijd om vrij te besteden. Een wandeling in het
bos of wij brengen u naar Elspeet of Nunspeet. Tussen de middag
geniet u samen van een goede koffietafel. In de namiddag staat
een bezoek aan het kleurrijke gebouw van Beeld en Geluidsinstituut
in Hilversum op het programma. Het gebouw herkent u vast van TV.
Als instituut voor mediacultuur beheert Beeld en Geluid een zeer
brede mediacollectie in archief met gesproken woord en
beeldmateriaal. Het museum zelf is wegens verbouwing tot 2022
gesloten maar voor groepen zijn de leuke arrangementen in het
gebouw gebleven. We hebben het arrangement Televisie Nostalgie
voor u geboekt. Dit begint met een compilatie van nostalgische tv
beelden van 1 uur. Tot slot worden er nog enkele bekende
rekwisieten uit het mediadepot getoond. Daarna sluiten we af met
koffie en gebakje. Afhankelijk van het weer brengen we u nog even
naar Spakenburg of rijden we een toeristische route terug naar het
hotel. Om18.30 uur zijn we terug bij het hotel.

Donderdag 16 september 2021
Deze dag gaan we naar Flevoland. In de ochtend brengt u een
geleid bezoek aan de fabriek van Yakult te Almere. Yakult is bekend
van het zuiveldrankje met probiotica in het kleine flesje. Dit bezoek
duurt circa 1,5 uur. Tussen de middag stoppen we bij Paviljoen van
de Oostvaardersplassen voor de gezamenlijke lunch. In de middag
brengen we u naar Lelystad. Hier hebben we toegang geregeld voor
Batavialand. Dit grote museum vertelt de geschiedenis van

Flevoland. Pronkstuk is het 17e -eeuwse VOC Schip de Batavia.
Deze middag besteedt u verder op eigen gelegenheid. In de avond
bij het hotel live muziek of andere vorm van entertainment.

Vrijdag 17 september 2021
In de ochtend wat later vertrekken vanaf het hotel. Onderweg paar
kunstobjecten van de Land Art Tour bezichtigen en of glimp Floriade
2022 terrein. Dan vroege lunch bij Paviljoen Oostvaardersplassen.
Mogelijkheid om kort het bezoekerscentrum te bezoeken (kan ook
voor de lunch). In de namiddag wat vroeger naar Batavialand. Dan
heeft u daar wat extra tijd. Evt. bezoek aan Batavia Outlet erbij (op
korte loopafstand van Batavialand) Geen toeslag.

Kleine wijzigingen in programma voorbehouden

Wat u moet weten
Reisdocumenten
Zorg dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of
identiteitskaart.
Geen vaste plaatsen
In de bus wordt dagelijks van plaats gewisseld. Dit gebeurt
als volgt: opstaan, drie rijen overslaan, zitten gaan. Dit geldt
ook als er meer zitplaatsen zijn dan deelnemers !
Samenreizen
Niet-kamerdelers welke samen willen reizen worden
geadviseerd om hun aanmelding gelijktijdig (dus in één
envelop) in te zenden. 3- Persoonskamers op aanvraag.
Rollators/diëten
Het meenemen van rollators is beperkt mogelijk. U dient dit
bij aanmelding op te geven. Vermeldt ook andere zaken b.v.
dieet e.d. onder “bijzonderheden” in het aanmeldformulier.
Dagschema (in principe)
07.30 – 10.00 uur ontbijtbuffet

09.00 uur vertrek
12.30 -13.30 uur lunch
18.30 uur diner
Hotel & Congrescentrum Mennorode
Dit ruime hotel ligt midden in het groen, aan de rand van het
dorp. Hotel beschikt over restaurant, bar (open tot circa 23.00
uur) Kamers bereikbaar per lift en vv toilet, douche , telefoon,
tv, wifi, kluis.
Reissom
€ 535,00 pp (standaard/cosy)
€ 80,00 pp toeslag 1 pk (beperkt beschikbaar)
€ 20,00 pp toeslag 2 pk (premium)
Annulering
Kosteloos tot 13-6-2021.
U dient er rekening mee te houden dat de reis na 13-6-2021
niet kosteloos door u geannuleerd kan worden.
Een annuleringsverzekering biedt hiervoor in een aantal
gevallen de oplossing.
Belangrijke data:
Informatiebijeenkomst in"De Huiskamer" De Ruchte 2-6-2021
om 10.00 uur.
Aanmelden voor 13-6-2021
Vertrek reis 13-9-2021.
INSCHRIJFFORMULIER KUNT U DOWNLOADEN VIA
WWW.KBO-SOMERENDORP.NL
OF EVEN BELLEN NAAR
Francien Boots
493738,
Hennie Vossen
494541
Marjan Verdouw
492546
of mailen naar kbo.someren.activiteiten@gmail.com
en we sturen u het formulier per mail.
Inschrijfformulier inleveren bij Francien Boots, Floreffestraat 36

