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16 
april  2019 

Dagreis Gelderland 

Op DINSDAG 14 MEI A.S. gaan wij op reis en ons reisdoel is naar de 

omgeving van Arnhem waar wij diverse gelegenheden zullen bezoeken die 

echt de moeite waard zijn waardoor de dag zeer gevarieerd zal zijn. 

Het vertrek vanaf Hercules in Diessen is om  08.20.u. en in Hilvarenbeek 

op de Vrijthof om 08.30 u. In Diessen staat de bus 5 min. voor vertrektijd 

klaar zodat er op tijd vertrokken kan worden. 

Er wordt gestart met een bezoek aan het 

Accordeon Museum in Malden. U wordt ontvangen 

met  koffie/thee met appeltaart en daarna 

natuurlijk een uitgebreide demonstratie over de 

manier waarop accordeons gemaakt worden en 

wordt er ook live accordeon muziek gespeeld. 

Dan vertrekken we naar het plaatsje Hemmen waar een heerlijke koffietafel 

voor ons verzorgd wordt. 

Voor het middagprogramma rijden wij naar Rozendael waar het prachtige 

kasteel Rozendael bezocht gaat worden zodat U een beeld krijgt hoe er 

vroeger op een kasteel werd geleefd. Het heeft een bijzondere collectie 

meubels, zilver en porselein en een wandeling door het park en de tuinen is 

zeker aan te bevelen en het is ook heerlijk toeven in de Orangerie. 

En misschien bent u er in uw jeugd ook geweest en heeft u er nog leuke 

herinneringen aan:                DE  BEDRIEGERTJES 

In het park de grote kettingbrug en de stiekeme waterstraaltjes die je nat 

spoten. Heel leuk om dit jeugdsentiment nog eens mee te maken.  

De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner in het plaatsje Zeeland en 

dan is de planning dat wij rond 20.30 u. weer terug zijn  

De prijs voor deze dagreis is € 67,50 p.p. en dit bedrag moet worden 

overgemaakt naar IBAN REKENINGNR. NL 50 RABO 0111326443 

penningmeester KBO Diessen o.v.v. dagtocht 14 mei.  

De volgorde van betaling bepaalt of u mee kunt. 

Aanmelden voor deze reis kan tot en met VRIJDAG 3 MEI A.S.  

De reiscommissie KBO Diessen-Hilvarenbeek; 

Mevr. P. van Beurden, Mevr. I. Schepens, Mevr. R. Bonenkamp en Mevr. I. 

van Riel. 

 

Reizen            


