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Inhoud
uitnodiging
wandeling op
zaterdag 6 mei,
fietstocht op
zaterdag 17 juni en
excursie naar Huis
Doorn en kasteel
Amerongen op
zaterdag 15 juli.
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Wandetring

Op zaterdagochtend 6 mei wordt u uitgenodigd om deel te nemen
aan de wandeling in de omgevíng van Boxtel.
Bijeenkomst om 8.1-5 uur met de auto in Oostelbeers op het
parkeerterrein bij t'Wok City".
Vandaar vertrekken we naar de Liempdsedijk waar de auto's
geparkeerd worden en een mooie wandeling o.l.v. Piet Aarts start.
Na ongeveer 1 uur wandelen is het tijd voor een koffiepauze en
daarna wordt de wandeling in een rustig tempo in nog een uurtje
voortgezet.

Qp zaterdag t7 juni is door de heren Jan Hems en Jan Aerts
een fietsttocht uitgezet.
Vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Middelbeers.
De lengte van deze fietstocht is ongeveer 35 kilorneter en
uiteraard is een rustpauze ingepland.
De verwachting is dat men rond 17,00 uur weer in Middelbeers is.

Wij wensen alle deelnerners aan wandelinE en fietstocht een
prettige dag, veel plezier en mooi weer.
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Ëxcunsie

In samenwerking met heemkundekring "De Heerlijkheid,,
bieden wij de leden van "Den Beerschen Aard" een excursie aan
op zaterdag 15 juli voor een bezoek aan Huis Doorn en
kasteel Amerongen.

Deze excursie gaat per touringcar en kost € 44,00 p.p.
Inbegrepen zijn vervoeq entreegelden, gidsen en koffíe/koek
in de bus.
Om de kosten niet al te hoog te laten oplopen bieden wij u de
mogelijkheid zelf een lunch mee te nemen of in het restaurant de
lunch te gebruíken die u dan zelf dient af te rekenen.
In verband met de organisatie van deze reis vragen wíj u
vriendelijk of u zich voor 30 mei aan wil melden via
mailadres : h. mijs2@ hotma i l, com,telefoon 0 1 35 141926
of aan het mobiele nummer 0511167086.
Medio juní ontvangt u dan alle bÍjzonderheden over de
betalingswijze, het tijdstip van vertrek, de opstapplaats en een
afsluitend diner.

Korte bijzonderheden:

"Huís Doorn" is een kasteel, ridderhofstad en landgoed op de
Utrechtse Heuvelrug in de provincie Utrecht.
vooral bekend door de Duitse ex-keizer wirherm II die hier van
L920 tot zijn dood in 1941 woonde.

Kasteel Amerongen is een kasteel !n de uiterwaarden van de
NederrÍjn in de buurt van AmeronEen. Het behoort tot dé Top L00
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg uit 1990.
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