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Evaluatie fietstocht 18 juni 
 
Helaas, bar slecht weer op deze zaterdagmiddag, het 
vertrek wordt dan ook een half uur uitgesteld omdat het dan 
droog is, volgens de buienradar! 
Rond 14.45 uur arriveren de fietsers bij de “Tiendschuur” 
van de familie van den Boom aan de Hagelaar in Best. 
Bij de koffie en het gebak wordt verteld over deze schuur en 
de relatie met Jeroen Bosch (van Aaken) Naar het voorbeeld 
van “de 7 hoofdzonden” , het schilderij van Jeroen Bosch, 
zijn hier een 7-tal tuinen ingericht met als thema deze de  
7 hoofdzonden.  We fietsen weer verder en wederom regent 
het weer hard.Onderweg nog even gestopt bij het onlangs 
geplaatste infopaneeltje van het neergehaalde vliegtuig 
tijdens WO II. Bij “De Schelft” is nog gezellig nagekletst en 
genoten van een drankje. Ondanks het minder goede weer 
vonden de 16 personen het een gezellige en geslaagde 
tocht. 
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Uitnodiging voor de excursie op 17 SEPTEMBER 2016, 

een dag historie, cultuur én gezelligheid in Dordrecht. 

 
 
 
Dordrecht, stad aan de Oude Maas, met stadsrechten vanaf 1220, de 
oudste stad van Holland.Ongeveer 1000 monumenten bepalen het 
gezicht van deze middeleeuwsestad. Bezienswaardigheden zoals Het Hof, 
De Grote Kerk, de Grootshoofdpoort en de historische binnenhavenstad 
beloven een interessante dag in deze eeuwenoude stad. 
 
Programma: 
10.00 uur: samenkomst bij banketbakkerij van de Sterre in de 
Vriesestraat 79 voor koffie/thee met gebak. 
10.45 uur: naar de Wijnbrug, om 11.00 uur vertrekt de “Dortevaer”, een 
electrische aangedreven, fluisterstille open boot. Vanaf de boot zie je de 
hoge en vaak scheve achtergevels van de bijzondere woonhuizen.  
Tijdens de vaart veel informatie over de bezienswaardigheden. 
12.30 uur: lunch bij “Vriesestaete” , Vriesestraat 16. 
14.00 uur: we worden opgehaald door deskundige VVVgidsen voor een 
stadswandeling door Dordrecht. 
Ongeveer 16.30 uur: terug naar De Beerzen.  
 
Het bestuur zou graag deze dag met alle deelneemers willen afsluiten 
met een etentje bij restaurant “De Zwaan” in Middelbeers. 
Wanneer u dat ook leuk vindt: de kosten bedragen € 25,00 per persoon 
en u wordt tussen 17.30 uur en 18.00 uur verwacht. 
 
Voor de excursiedag bedragen de kosten € 37.50 p.p.:inbegrepen zijn 
koffie/thee, lunch, boottocht en stadstour. 
U wordt vriendelijk verzocht na aanmelding het bedrag over te maken op 
bankrekeningnummer NL05RABO 13389275 o.v.v. excursie € 37,50 p.p. 
of excursie en diner € 62,50 p.p. 
Bereikbaarheid: per auto over de A16 (Breda richting Rotterdam) 
Gratis parkeren op de Weeskinderendijk, naar v.d.Sterre in de 
Vriesestraat is het 1.5 km. lopen.  
In de stad zijn voldoende, goed aangegeven parkeergarages, hier betaal 
je € 1,50 per uur. 
Brandstofkosten:€ 17,00 uur per auto v.v: meerijders betalen  
€ 4,25 aan de chauffeur.   
Start: 8.45 uur vanaf het Doornboomplein, graag bij aanmelden 
doorgeven of u zelf rijdt of mee wil rijden. 
 
Opgeven voor 20 augustus 2016 via de mail naar 

mlboxelaar@upcmail.nl of per telefoon 0135143373. 


