Uitnodiging voor de bustocht naar Glas, klompen en rondvaart

Op zaterdag 24 september vertrekken we uit Amsterdam naar Dussen waar wij een

klompenmakerij bezoeken en getrakteerd worden op koffie met gebak. De klompenmakerij
is in 1842 begonnen en in 2002 in een nieuw jasje gestoken. In de klompenmakerij bevindt zich een
expositie van de gebruikte gereedschappen en kunnen wij ook van dichtbij het oorspronkelijke
klompen maken zien, waarbij met de oude gereedschappen de opeenvolgende handelingen worden
uitgevoerd. Aan het begin van de middag stappen we aan boord om, via de rivier de Linge, een
mooie rondvaart door de Biesbosch te maken. Aan boord kunnen we genieten van een
heerlijke koffietafel en van het uitzicht. Na de rondvaart bezoeken we “De Glasblazerij”. In
“De Glasblazerij” in Leerdam kunnen wij met eigen ogen zien hoe men, van gesmolten zand, met
vaardige handen en een ervaren ademstoot, de meest prachtige voorwerpen kan maken. De felle
kleuren van het gesmolten glas, in de meer dan 1300 graden hete ovens spreken tot de verbeelding.
In de winkel kunnen we zien wat hier allemaal wordt gemaakt. Hierna is het weer tijd om terug te
keren naar Amsterdam. Het avondeten maakt geen deel uit van de bustocht. U heeft dus na
aankomst in Amsterdam zelf alle vrijheid te bepalen waar u uw avondeten wilt gebruiken.
In vergelijking met de bustocht in 2014, met een rondvaart door de Biesbosch, wordt op deze tocht
de lunch aan boord genuttigd en is deze tocht uitgebreid met een bezoek aan een klompenmakerij en
glasblazerij, en dat alles voor een lagere prijs!!! Wat wilt u nog meer? Meegaan natuurlijk…
Datum :
zaterdag 24 september 2016
Vertrektijd : 08:30 uur (half negen precies !)
Opstappen : Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade 59-72
naast de St. Nicolaaskerk tegenover A’dam CS
Terugkomst: +/- 18:00 uur

Kosten:
Leden:
45,00 Euro
Introducés: 55,00 Euro

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september door het verschuldigde bedrag vóór
15 september over te maken op rekening NL67 INGB 0003 8005 35 van
“Het Surinaams Verbond” onder vermelding van “bustocht”, uw naam en het aantal leden
en niet-leden. De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangen betalingen geregistreerd. Als
de bus vol is krijgt u hiervan bericht.
LET OP! De bustocht gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Daarom is het noodzakelijk
dat wij uiterlijk 15 september uw betaling op de rekening van HSV ontvangen hebben.
Informatie kunt u inwinnen bij:
Willy Gerard-Verschuur, e-mail willyger @ telfort.nl, telefoon 06 – 2608 6824
Jenny Bodeutsch, e-mail jobodeutsch49 @ gmail.com, telefoon 06 – 2097 7823
Let op! Indien de bustocht definitief doorgaat kunt u na 15 september niet meer annuleren
omdat de busmaatschappij hiervoor kosten in rekening brengt bij HSV!
U gaat mee op eigen risico en dient zelf voor een goede reisverzekering te zorgen!

