
UIT GOED VOOR U 

 
8 daagse vakantiereis van zaterdag 27 juni t/m 4 juli 2015 

 

De commissieleden hebben een geheel verzorgde vakantie voor u georganiseerd naar hotel de Uitkijk in 

Zeddam.  Het hotel ligt prachtig aan de rand van het Montfoortse bos, een mooie uitvalsbasis voor 

excursies of een mooie wandeling. 

De kamers zijn gelegen op de begane grond en de 1
e
 etage, die met een lift bereikbaar is. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 27 juni 

Vertrek met touringcar uit Wateringen om 13.00 uur. 

Bij aankomst in het hotel wordt u ontvangen door de fam.van Dalen met een heerlijk kopje koffie en een 

welkomstwoordje. 

 

Zondag 28 juni 

Deze dag is vrij te besteden. 

De avond wordt verzorgd door dhr.Jansen van Natuurmonumenten. Hij vertelt u alles over het mooie 

Montferland met behulp van dia’s en leuke anekdotes. 

 

Maandag 29 juni 

Na de lunch vertrekken we met de touringcar voor een prachtige rit door de Achterhoek o.l.v. dhr.Jansen. 

Hij laat u de plekjes zien waar hij zondagavond over verteld heeft. 

 

Dinsdag 30 juni 

 Vrije dag. U kunt de markt in Doetichem bezoeken. De stad zelf is ook de moeite waard om te 

bezichtigen. De bushalte is voor de deur, vergeet niet uw OV chipkaart mee te nemen. 

 

Woensdag 1 juli 

Met onze bus vertrekken we richting Almen, waar we aan boord gaan van de Nieuwe Aanleg voor een 

tocht via het Twents Kanaal, over de Oude IJssel richting Zuthpen, waarna we met de bus weer naar het 

hotel gaan. 

De avond zal worden opgeluisterd door het Zeddams mannenkoor met bekende liedjes uit de oude tijd. 

 

Donderdag 2 juli 

Deze dag is vrij te besteden. 

Eventueel kunt u een bezoek brengen aan het kasteel in ’s Heerenberg. 

 

Vrijdag 3 juli 

Na de lunch vertrekken met de bus naar Duitsland waar we een bezoek zullen brengen aan het stadje  

Xanten. Deze stad beschikt over een middeleeuws stadscentrum en is zeker uw bezoek waard. 

’s-Avonds staat er een optreden gepland van de volksdansgroep de Dorsvlegels. 

 

Zaterdag 4 juli 

Helaas is de week al weer om. Na het ontbijt gaan we naar ons huis in Wateringen. 

 

De prijs van deze geheel verzorgde reis is per persoon slechts € 485,--  op basis van 2 personen per 

kamer. 

Wenst u een 1 persoonskamer dan is de prijs € 534,-- .  

Deze zijn echter beperkt beschikbaar. 
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Wat krijgt u hiervoor ?? 

 

 Vervoer van en naar het hotel en 2 mooie excursies zoals eerder omschreven. 

 Boottocht inclusief lunch over de Oude IJssel 

 Gezellige avonden zoals in het programma is vermeld 

 Verzorging op basis van volpension (ontbijt, lunch en diner) 

 Toeristenbelasting 

 Iedere ochtend en avond op een vaste tijd een kopje koffie of thee bij aanwezigheid in het hotel 

 

Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

U kunt zich voor deze mooie vakantiereis opgeven d.m.v. het invullen van onderstaande strook en deze in 

te leveren  bij Ineke Meijer, Komkommerstraat 8, Wateringen of op een van de soosmiddagen. 

Opgeven kan tot 30 april 2015. 

Bij inschrijving dient u een aanbetaling te doen van € 150,--. Het restantbedrag moet uiterlijk 30 mei zijn 

voldaan, 

U kunt betalen op bankrekening: NL33RABO 0156610132 t.v.n. K.B.O. Wateringen, onder vermelding 

van vakantieweek 27 juni 2015. 

 

Met vriendelijke groet,                 januari  2015                     

de Commissie “Uit Goed Voor U” 

  

                          

 
 

 

Inschrijfstrook KBO vakantieweek    27 juni t/m 4 juli 2015 
 

Mevrouw                                                                                              geboortedatum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Heer            geboortedatum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres       Postcode   Woonplaats 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefoonnr.    Telefoonnummer noodgevallen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wensen / wenst deel te nemen  (aankruisen wat van toepassing is) 

 

o  Eenpersoonskamer 
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