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Dag allemaal,
Op 11 september gaan we naar Maastricht. Het programma is klaar. Wij hebben er veel
zin in, dat is zeker. U ook hopen we.
Tip 1: Trek goede wandelschoenen aan. Niet alles is direct met de bus te bereiken, we
zullen af en toe een stukje moeten wandelen.
Tip 2: Een verrekijker is leuk voor de eerste activiteit. Je kunt hem dan later, tijdens het
bezoek aan Maastricht in de bus, laten liggen.
Tip 3: Heeft u dieetwensen, geef het even door aan Anita.
We starten om 08:00 uur bij de kerk. Zorg dat u kwart voor acht
bij de kerk staat, dan kunnen we klokslag 8:00 uur vertrekken.
We gaan direct naar de koffie met vlaai, rond half tien zijn we daar.
Op die plek kunt u na de koffie even van de omgeving genieten,
een stukje wandelen, een film bekijken, een glaasje nuttigen en
voor de sportievelingen een “berg van 200 treden” beklimmen.
“Of geer noe kees veur wien
of beer, vès of vlèis. Beij Minckelers

Rond elf uur gaan we naar het centrum van
Maastricht. De bus stopt op de Maaspromenade en
we lopen naar de Markt. Bij Minckelers hebben we
om 12:00 uur een geweldige lunch afgesproken.

preufste de Mestreechter Geis!”

Rond 13:00 uur / 13:15 uur verdelen we de groep in tweeën,
één groep maakt een City Tour door Maastricht (start
Maaspromenade) met een mooie gele schoolbus. Uiteraard
bezoeken we de mooiste plekjes en krijgen we tekst en uitleg
bij de bezienswaardigheden.
De andere groep gaat te voet op pad (2 km totaal) op zoek naar Stolpersteinen en
Gevelstenen (start VVV-kantoor). Dit onderdeel levert een fors subsidiebedrag op bij “Voor
de Ouderen”. Deze puzzeltocht lopen we in kleine groepjes en bij van
Oosterhout wordt de winnaar van de puzzelspeurtocht bekend
gemaakt. Een prijsje en de eeuwige roem voor de winnaars, uiteraard.
Na een uur ongeveer wisselen de groepen. De wandelaars gaan in de
bus uitrusten en de City Tour reizigers gaan de benen strekken.
Daarna heeft u tot half vijf de tijd om …………….…….
De bus vertrekt om half vijf vanaf de Maasboulevard.
Om 18:00 gaan we eten bij Nel en Wim en sluiten de dag daarmee af.
Tip 4: Kun je met een activiteit niet meedoen, geef dat dan even door aan Anita. We
kunnen daar rekening mee houden bij de groepsindeling.
Groetjes van het Bestuur en vooral een heel fijne dag toegewenst.
Op de volgende bladzijde staat het dagschema.
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Adressen:
Chalet D'n Observant
Rederij Van Stiphout
Minckelers
VVV
Telefoon Driek

Lage kanaaldijk 27
Maaspromenade 58
Markt 35
Kleine Staat 1
06 - 385 900 85

Programma
Vertrek
Reis naar Maastricht
Koffie Chalet d’n Observant
Wandeling
Naar de Markt
Vrij
Lunch
Rondrit/wandeling
Rondrit/wandeling
Vrij
Bus terug
Diner bij Nel en Wim

Bus bij de kerk
08:00 uur
08:00 uur
09:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:00 uur
13:15 uur
14:15 uur
15:15 uur
16:30 uur
18:00 uur

Koffie adres

07:45 uur
09:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:00 uur
13:00 uur
14::15 uur
15:15 uur
16:30 uur
18:00 uur
00:00 uur

Filmpje 15 min.

Stiphout/VVV
Stiphout/VVV
Stiphout/VVV

