
               

          

ZZZZATERATERATERATERDAG 2DAG 2DAG 2DAG 25 aug.5 aug.5 aug.5 aug.         

   
    8.00 uur8.00 uur8.00 uur8.00 uur    Verzamelen  bij de Jan Wissinkhal ca. 8.15 uur Verzamelen  bij de Jan Wissinkhal ca. 8.15 uur Verzamelen  bij de Jan Wissinkhal ca. 8.15 uur Verzamelen  bij de Jan Wissinkhal ca. 8.15 uur Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek metmetmetmet     

                     touringcar Ter Doest.                     touringcar Ter Doest.                     touringcar Ter Doest.                     touringcar Ter Doest.    

Ca. 9.45Ca. 9.45Ca. 9.45Ca. 9.45 uur  uur  uur  uur Aankomst Elburg  10.00 uurAankomst Elburg  10.00 uurAankomst Elburg  10.00 uurAankomst Elburg  10.00 uur BOOTTOCHT uit Elburg BOOTTOCHT uit Elburg BOOTTOCHT uit Elburg BOOTTOCHT uit Elburg    

Ca. 12.45 uur AankomsCa. 12.45 uur AankomsCa. 12.45 uur AankomsCa. 12.45 uur Aankomst Urkt Urkt Urkt Urk. Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om . Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om . Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om . Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om 

o.l.v. van Stadsgids Jonn van Zuthem o.l.v. van Stadsgids Jonn van Zuthem o.l.v. van Stadsgids Jonn van Zuthem o.l.v. van Stadsgids Jonn van Zuthem langs langs langs langs verschillende “highlights” van Urk verschillende “highlights” van Urk verschillende “highlights” van Urk verschillende “highlights” van Urk 

te wandelen. Verblijf in Urk duurt ca. 1 ½ uurte wandelen. Verblijf in Urk duurt ca. 1 ½ uurte wandelen. Verblijf in Urk duurt ca. 1 ½ uurte wandelen. Verblijf in Urk duurt ca. 1 ½ uur     

Ca. Ca. Ca. Ca. 14.15 uur Vertrek naar Elburg14.15 uur Vertrek naar Elburg14.15 uur Vertrek naar Elburg14.15 uur Vertrek naar Elburg    

17.00 uur Aankomst Elburg17.00 uur Aankomst Elburg17.00 uur Aankomst Elburg17.00 uur Aankomst Elburg, , , , Aansluitend retoAansluitend retoAansluitend retoAansluitend retour naar Lochem.ur naar Lochem.ur naar Lochem.ur naar Lochem.    

Ca. 18.30 uur Ca. 18.30 uur Ca. 18.30 uur Ca. 18.30 uur AAAAankomst Lochemankomst Lochemankomst Lochemankomst Lochem    

19.00 uur Uitgebreid Luxe Koud/Warmbuffet in de kantine19.00 uur Uitgebreid Luxe Koud/Warmbuffet in de kantine19.00 uur Uitgebreid Luxe Koud/Warmbuffet in de kantine19.00 uur Uitgebreid Luxe Koud/Warmbuffet in de kantine    

Voortbordurend op het succes van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar verder met de formule b3 (Bus-Boot-

Buffet) misschien v oor een aanta l b4 (Bier?) Alle  vertering onderweg, op de boot en in Urk zijn voor eigen rekening. 

Voor al het overige staat de Club van 100 garant. 

 

    OOOOpgave tot pgave tot pgave tot pgave tot 18 augustus18 augustus18 augustus18 augustus     via de opgavelijst  op het info via de opgavelijst  op het info via de opgavelijst  op het info via de opgavelijst  op het info----bord in de hal of bij bord in de hal of bij bord in de hal of bij bord in de hal of bij 

Wim Wilgenhof (Wim Wilgenhof (Wim Wilgenhof (Wim Wilgenhof (wilgenhof8@hotmail.comwilgenhof8@hotmail.comwilgenhof8@hotmail.comwilgenhof8@hotmail.com of bij Chris Wenneker  of bij Chris Wenneker  of bij Chris Wenneker  of bij Chris Wenneker 

((((chriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nl))))    

      


