
Venlo, 28 augustus 2021  Dagtocht Amersfoort 
 Alleen voor leden van Jongeren van Vroeger 
 
Beste leden, 
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een mooie en geheel verzorgde dagtocht naar de historische 
stad Amersfoort. Inbegrepen: busreis, een kopje koffie/thee bij aankomst, een korte stadswandeling, 

gezamenlijke lunch en entrees en we sluiten de dag af met een heerlijk buffet bij Galerie de Hoeve. 
 

Deze dagtocht is ook toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. Er is plaats voor 
rollators onder in de bus.  

Er kunnen 48 leden deelnemen, meldt u op tijd aan: vol=vol. 

 
Datum : Dinsdag 28 september 2021 
 

Programma 
 

8.30-8.45 uur : Verzamelen op de parkeerplaats Galerie de Hoeve, Hakkesstraat 30,  

5916 PX in Venlo. Hier kunnen we onze auto’s parkeren. Wij verzoeken u  
  -indien mogelijk- zoveel mogelijk samen te rijden. 

 
8.45-9.00 uur : Vertrek naar Amersfoort met touringcarbedrijf Munckhof Reizen. 

  

11.00 uur : Aankomst in Amersfoort waar we de dag beginnen met een heerlijk kopje 
koffie of thee. 

 
11.45-13.00 uur : Na de koffie gaan we onder begeleiding van een stadsgids een rondwandeling 

maken door de historische binnenstad. De rondleiding duurt maximaal 1 uur. 
 

13.00-14.15 uur : Gezamenlijke lunch met onbeperkt koffie/thee* 

 
14.15- 15.30 uur : Roulatie bezoek Mannenzaal en Kuiperij Meester, (beide locaties liggen 400 

meter bij elkaar verwijderd). 

15:30-16:30 uur : Vrije tijd. Aanbeveling: een rondvaart over de grachten van 45 minuten 
  (op eigen kosten: € 6,00 p.p.) 

16.30 uur : Terugreis naar Venlo. 

 

18.30 uur : Worden we getrakteerd op een heerlijk buffet in Galerie de Hoeve in Venlo* 

 
20.30 uur : Einde dagtocht. 

 

AANMELDEN : U kunt zich aanmelden door vóór 15 september a.s. een bedrag van  
€ 34,00 per lid over te maken op IBAN NL 08 RABO 0332 7144 70 
t.n.v. Jongeren van Vroeger met de vermelding:  
uw naam en Amersfoort. 

 
Met dank aan de Gemeente Venlo! 
Dit uitstapje werd mede mogelijk gemaakt door een 
toegekend subsidiebedrag uit de door de gemeente Venlo 

gehouden actie ‘Venlo mien Hert”.  

*)  Heeft u een speciaal dieet? Dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. 
Tel.: 077-326 0409 of per e-mail: info@jongerenvanvroeger.nl 

mailto:info@jongerenvanvroeger.nl

