Uitstapje CGPA-Volkel
Woensdag 17 augustus 2022
De Biesbosch en bezoek Woudrichem
Reisinformatie voor max. 120 deelnemers
Beste leden,
Deze keer gaan we weer eens varen en wel op de Biesbosch. Én ook met de busonderneming, EMA reizen.
Om problemen met toegang tot de vliegbasis te voorkomen vertrekken we ook dit jaar vanaf het
parkeerterrein bij de Jumbo aan de Losplaats in Uden. U kunt vrij parkeren aan de uiterste rechterzijde
van de parkeerplaats. Let op, want de linkerzijde is blauwe zone. Maar er is voldoende ruimte.
We vertrekken om 08.45 uur in luxe touringcars van EMA en rijden naar
Werkendam, restaurant de Waterman. Daar staat de koffie met gebak al klaar.
Hierna is het toeren geblazen naar de Biesbosch, waar we per bus een
rondleiding krijgen met een gids en daarna gaan we aan boord met de
Zilvermeeuw en hebben we een lunch mét kroket!
Na het varen gaan we het plaatsje Woudrichem bezoeken en kunnen we
ook een, hopelijk zonnig, terrasje pikken.
Hierna gaan we weer de bussen in en rijden
richting Brabant met een stop voor een drie
gangendiner in restaurant de Viersprong in
Dongen. Na het diner buiken we tijdens de
terugreis uit in de bus en verwachten om
20.45 uur weer in Uden aan te komen.
Kosten en inschrijven
Leden betalen € 65,00 en eventuele introducees € 80,00. De inschrijving sluit op 18 juli 2022! Helaas doet
ook hier de inflatie zich gelden en zijn de prijzen voor de busreis verhoogd.
Deze bedragen worden bij de leden rond 24 juli 2022 per automatische incasso geïncasseerd. Annulering
na de incassodatum kost € 10,00 per persoon!
Let op! Ook dit jaar wordt het verschuldigde bedrag van introducees bij het lid dat hem of haar opgeeft,
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. Bent u met een rolstoel of rollator, dan is het wenselijk dat u voor eigen
begeleiding zorgt en kunt u als eerste in de bussen stappen. Wij vragen hiervoor eenieders begrip.
Uw reiscommissie: Marijke Cornelisse-Spoor en Huub Hagemeijer.

