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Onze zomerreis gaat dit jaar naar Goes en het watersnoodmuseum. 
We vertrekken naar restaurant de Landbouw in Goes waar we worden ontvangen 
met 2 kopjes kopje koffie of thee met gebak. Daarna heeft u vrije tijd om Goes met 
zijn historische panden te verkennen. 
Voor de lunch gaan we terug naar restaurant de Landbouw. 
 

Na de lunch vertrekken we naar Ouwerkerk waar we het 
watersnoodmuseum gaan bezoeken. 
Het museum vertelt in vier delen het verhaal over de 
ramp die zich voltrok in de nacht van 
1 februari 1953 en delen van Zeeland, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland trof. Velen van u zullen deze ramp 
meegemaakt hebben en daarom is dit een zeer 
indrukwekkend bezoek. 
 

We rijden weer terug richting Brabant voor een 3-gangen diner bij restaurant de Gouden Leeuw in 
Terheijden. Als we hebben genoten van het diner en de dag hebben laten passeren is het weer tijd 
om terug naar Gilze te gaan waar we rond 21.00 uur aankomen. 
 
Wanneer  vrijdag 19 juli  
Tijd van vertrek  om 09.00 uur 
Aanwezig zijn   om 08.45 uur 
Waar opstappen     Kapittelstraat  of ‘t Trefpunt  
Wat zijn de kosten € 63,00 p.p. Hier is al het bovenstaande bij inbegrepen 

en ook de verzekering. 
Annuleren kan tot woensdag 17 juli 12.00 uur. 
Info:  Tonnie Wirken 455518    Joop de Jonge 453566  John Verhelst 452193 
 
 
Opgave in ‘t Trefpunt op vrijdag 14 juni van 13.00 uur tot 14.30 uur.  
 
Naam:---------------------------------------------aantal pers.:  ------ 
 
Adres:---------------------------------------------telefoon:---------- 
 
Lidnummer: 1270--------------------- 1270---------------------------- 
Opstappen: bushalte  Kapittelstraat          ’t Trefpunt in de Kerkstraat            

s.v.p. aankruisen waar u op wilt stappen. 
Deelnemers die in het bezit zijn van een museumjaarkaart of lid zijn van de bankgiroloterij krijgen € 
8,00 korting. Denk er wel aan om het pasje op 19 juli mee te nemen. 
Ik heb een pasje   ja        nee               

 


