
programma 
8.30   vertrek uit Utrecht
9.45  aan boord in Drimmelen
10.00-12.00 boottocht met informatie over het gebied, en met koffie/thee en gebak
12.15    vertrek naar museum De Pont in Tilburg
13.00-14.00 lunch in museum De Pont
14.00-15.00 rondleiding in museum (optioneel) en bezichtiging exposities
15.15  vertrek naar Berkel- Enschot
15.30-17.00 film, rondleiding, incl. drankje bij de bierbrouwerij van La Trappe
17.00   Vertrek naar Utrecht, verwachte aankomst 18.00 uur

Deelname
Vrienden van HOVO Utrecht. U bent Vriend wanneer uw donatie (€15,- of meer) voor 2019
is ontvangen. U kunt één introducé(e) meenemen. Maximum aantal deelnemers is 75.

Kosten
Deelname kost € 60,-  p.p. all in, busreis, koffie met gebak, lunch en alle rondleidingen. Andere uitgaven zijn voor 
eigen rekening. Introducé(e)s betalen eveneens € 60,-. Deelnemersbijdragen worden geïnd d.m.v. een eenmalige 
incasso-opdracht, zie aanmeldingsformulier.

Museumkaart:
Wilt u uw museumjaarkaart meenemen als u daarover beschikt? De kaarten worden in de bus verzameld en u 
krijgt ze, nadat de toegangskaarten zijn gekocht weer terug. Zo kunnen we snel en gezamenlijk naar binnen.

Aanmelden
Via de website: http://www.vriendenhovoutrecht.nl  of met het hierbij gaande aanmeldingsformulier. Inschrijvingen 
worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
N.b aanmelden dient te gebeuren voor 27 april.
Afmelden is mogelijk tot 27 april.  Na deze datum geen restitutie.

Vertrekplaats
Zwembad Kromme Rijn, Weg naar Rhijnauwen 3, 3584 AD te Utrecht.

Parkeren
- Bij het zwembad, maar de ruimte daar kan beperkt zijn. Wees op tijd!
- In de wijk Rijnsweerd Oost, aan de overkant van de ‘Weg tot de wetenschap’, rechts     
  van de Platolaan. Houd rekening met de loopafstand.

Openbaar vervoer
- Stadsbus 12 vanaf Utrecht CS Jaarbeurszijde, richting Uithof/UMC, ca. 10 min. 
  Uitstappen bij halte ‘De Kromme Rijn’.

Telefoonnummers
Bestuur Vrienden HOVO Utrecht: Ellen Vorsteveld:    06 28263460
                                                      Joke Dinklage:       06 20149890

Reisinformatie voor de 
excursie naar

Noord-Brabant 
Met een bezoek aan 

De Biesbosch (Drimmelen), 
museum De Pont (Tilburg),   

brouwerij La Trappe (Berkel-Enschot),
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