
bekkevoort@davidsfonds.net 
     www.davidsfondsbekkevoort.be 

Het Davidsfondsbestuur 
Bernard Buyse, Reinoud Mertens, Jules Vlaeyen, 
Paul Schotsmans, André Pypen  

Driedaagse reis 
Midden Nederland  
5-7 mei 2016 

Inschrijven? 

Per mail: 

bekkevoort@davidsfonds.net  

Telefonisch: 

Bij Jules  016 63 37 21 

Uw inschrijving is pas definitief na 

ontvangst van uw betaling op het re-

keningnummer BE59 0682 1972 4326 

van het Davidsfonds Bekkevoort met 

als vermelding ‘Midden Nederland  

2016’. 

Prijs: 

Leden: 325 euro per persoon 

Niet-leden: 360 euro per persoon 

Deelnemers zijn verzekerd via het 

Davidsfonds. Een annulatie-

verzekering is hierin NIET inbegre-

pen. 

In de prijs begrepen zijn: busvervoer, 

2 overnachtingen in hotel met ontbijt-

buffet, 2 avondmalen, een uitgebreide 

picknick, de gids en al de toe-

gangsgelden. 

Cultuur beleef je samen 

Organization 

Davidsfonds Bekkevoort 

Davidsfonds Bekkevoort 

Davidsfonds Bekkevoort orga-

niseert weer een driedaagse 

uitstap.  

De vorige edities, Romantische 

Rein, Lotharingen, Norman-

dië, kastelen van de Loire, de 

tuinen van Kent, en de Cham-

pagnestreek, waren op alle 

vlakken schitterende reizen.  

Deze keer belooft het ook weer  

een onvergetelijk evenement te 

worden:  een prachtig pro-

gramma, een zeer gemotiveer-

de  gids, tof gezelschap, een 

goede sfeer.   



Dag 1: donderdag 5 mei 2016 

 06u45 : Bekkevoort vertrek 

 8.00 tot 8.40 uur : koffie en ontbijt-stop  

 10u00 : DE HOGE VELUWE Natio-
naal Park  
bezoek van het jachthuis en/of het Kröl-
ler-Müller museum, wandeling en/of 
fietstocht in de beeldentuin en in het park 
 

 
 
 
 
 
Het 

fietsparadijs van de Veluwe 
wordt ook wel eens het "Toscane van Ne-
derland" genoemd. Met maar liefst 5400 
ha bos, heide, vennen en stuifzand. De 
Hoge Veluwe is ook Nederlands bekend-
ste nationale park. Het mooiste stukje 
natuurgebied dat Nederland rijk is.  
Lunch (op eigen kosten) in Cafetaria ‘t 
Smulhuis 

 17u00 : vertrek naar Utrecht 
 

 18u00 : UTRECHT  
inchecken hotel (Star Lodge 
Hotels Biltsestraatweg 92) 

 
 19u45 : avondeten in de binnenstad 

(restaurant Den Draeck) 
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DAG 2: vrijdag 6 mei 2016 

 ontbijt 

 09u00 : wandeling binnenstad (en inkopen doen 
voor de middagpicknick) 

 10u00 : bezoek en privé rondleiding Domtoren 

 13u00 : traditionele picknick-lunch (locatie Ka-
meryck) 

 15u30 : VVV stadswandeling met gids in Utrecht 

 17u45 : boottocht op de Utrechtse grachten 

 19u30 : avondeten restaurant 

 21u15 : Utrecht by night 
 22u05 : aankomst hotel 

 

 

DAG 3: zaterdag 7 mei 2016 

 ontbijt 

 08u50 : valiezen op de bus en vertrek naar 

 10u00 : GOUDA bezoek stadhuis (1603) 
en de Sint-Janskerk (met gids) 

 
 
 
 
 

 12u30 : vertrek en onderweg lunchen 

 14u30 : WOUDRICHEM 

 bezoek van het middeleeuws slot (kasteel) 
“LOEVESTEIN” (bereikbaar per veer-
pont) 

 17u30 : vertrek 

 19u00 : avondeten onderweg 

 21u30 : aankomst Bekkevoort 


