
 

Uitstapje CGPA-Volkel woensdag 21 augustus 2019 
 
Veluwse Stoomtreinrit en Spakenburg  
 

Reisinformatie voor max. 120 deelnemers 

 

Vanaf het Mariniersplein vertrekken we om 08.15 uur in luxe touringcars van Havi Travel (OAD) en 
rijden naar Beekbergen. In de restauratie van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij, staat de koffie 

met gebak al klaar, u hoeft het alleen maar af te halen bij de balie en zoek je 
plekje in de restauratie of op het perron. Bezichtig op je gemak het 
museumstation, stoomdepot en de locomotievenloods.  

Om 10.55 uur klinkt de stoomfluit en vertrekt de stoomtrein over het 
historische traject via Immerberg, Loenen en Eerbeek naar Dieren. In 
Dieren komen we om 11.45 aan om vervolgens met de bussen door te 
reizen naar Spakenburg waar we om 13.00 uur aankomen. We lopen 
300 mtr naar restaurant Mandemakers voor de uitgebreide koffietafel 
mét…?  

Na de lunch komen de gidsen van Museum Spakenburg u bij Mandemakers ophalen en begeleiden 
u naar het Museum alwaar zij een rondleiding verzorgen. Er is natuurlijk ook tijd ingepland om in 
het schitterende plaatsje de Oude Haven en het historische centrum te bezoeken. Uiteraard bent u 
ook vrij om een hopelijk zonnig terrasje te pikken. 

Om 17.00 uur vertrekken we uit Spakenburg richting Hoenderloo. Daar gaan we bij het alom 
bekende restaurant ‘De Ruggestee’ een heerlijk 3-gangen diner gebruiken. Om 19.45 worden wij 
zoals gewoonlijk weer uitgezwaaid door de chef en het bedienend personeel en verwachten om 
21.00 weer op Volkel aan te komen. 

     

 

 

     

Terugkomst op de vliegbasis, ongeveer 21.00 uur.                                                                          

Kosten en inschrijven 

Leden betalen € 55,00 en eventuele introducees € 70,00 pp. De inschrijving sluit op 20 juli 2019!  

Deze bedragen worden bij de leden rond 25 juli 2019 per automatische incasso geïncasseerd. 
Annulering na de incassodatum kost € 10,00 per persoon! 

Let op! Nieuw dit jaar is dat het verschuldigde bedrag van introducees bij het lid dat hem of haar 
opgeeft wordt geïncasseerd! Geef dit op tijd aan bij uw introducé.  

Wij hebben ons uiterste best gedaan om voor u een gevarieerde en aantrekkelijke dagtrip samen 
te stellen en zien uw inschrijving tegemoet.  

Uw reiscommissie: Marijke Cornelisse-Spoor, Huub Hagemeijer en Sander Janse. 


