PROGRAMMA Mei 2019

Boodschappen PlusBus Etten – Leur
‘Samen Er Op Uit’
Reserveren voor Mei is mogelijk

vanaf donderdag 18 April 2019
per telefoon: 076-53 25 042
076 – 51 35 111 op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur
of per mail:
plusbus@avoord.nl
We zien u graag op één van onze uitstapjes!

Initiatiefnemers BoodschappenPlusBus Etten-Leur
• Juniorkamer Etten-Leur
• Lionsclub Etten-Leur e.o.
• Lionsclub “De Vryeheydt Etten”
• Ronde Tafel 157 Etten-Leur
• Rotaryclub Etten-Leur e.o.
Sponsoren BoodschappenPlusBus Etten-Leur

Reserveren via 076-5325042 – 076-5135111 of plusbus@avoord.nl

Boodschappen PlusBus
Etten – Leur

Mei 2019
Lees onderstaande goed door.
U kunt inschrijven en klant worden van de PlusBus als u ouder bent dan 55 jaar en
woonachtig bent in Etten-Leur.
Voor u ligt weer een nieuwe programma. Wij hopen dat er ook deze keer weer
voldoende in is te vinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

Reserveren:
Iedere maand heeft een “startdatum”, vanaf die datum kunt u zich opgeven voor
een activiteit. De datum staat aan de voorkant van de folder. Om iedereen zoveel
mogelijk kans te geven en de bereikbaarheid te verhogen hebben we nu twee
telefoonnummers waarop wij bereikbaar zijn:

076-5135111 en 076-5325042.
Als de aanvragen binnen zijn worden de reisjes verdeeld we proberen u dan ook zo
spoedig mogelijk te informeren welke reisjes voor u geboekt zijn.
Dit kan echter uiterlijk één week duren.
Voor boekingen belt u, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer
een activiteit vervalt, wordt u door ons geïnformeerd.

Vertrek en thuiskomst:
U wordt van huis opgehaald en ook weer terug gebracht. De start- en eindtijd
staan in het programma. Deze tijden kunnen naar behoefte worden aangepast, één
dag voor vertrek wordt u door een vrijwilliger gebeld.

Prijs en betaling:
U betaalt contant (gepast) in de bus. In de folder staat duidelijk vermeld wat
inbegrepen zit bij de prijs. Alle prijzen zijn vermeld onder gebruikelijk
voorbehoud.

Annuleren:
Annuleren kan kosteloos tot 2 dagen voor aanvang van de activiteit. Bij annulering
binnen 48 uur, moeten wij helaas kosten bij u in rekening brengen. Hiervoor krijgt
u een factuur toegezonden. Een annulering kunt u per mail of per telefoon
doorgeven:
Op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur naar het algemeen bekende
telefoonnummers 076-5135111 en 076-5325042.

Toegankelijkheid: Ziet u dit pictogram

bij een activiteit, dan is
deze geschikt voor rolstoelgebruikers. Als er in uw persoonlijke situatie iets
wijzigt (rolstoel, dieet of iets dergelijks) geef dat dan even aan ons door. Dat
kan problemen, voor u en ons, onderweg voorkomen.

Reserveren via 076-5325042 – 076-5135111 of plusbus@avoord.nl

Woensdagavond
1 mei

Eetpunt locatie Kloostergaard
Een driegangen keuze menu met een kopje koffie of thee na. U kunt komen dineren bij
het Eetpunt in het sfeervolle Grand Café van locatie Kloostergaard. U hoeft niet in
Kloostergaard te wonen om van het Eetpunt gebruik te maken.
Van
17:30 uur
Tot
20:30 uur
(asperge menu 1 is € 3,00 extra, exclusief
Kosten
€17,00 – € 20,00
consumpties)

Voor het Eetpunt Menu Keuze Doorgeven bij het Boeken
Menu 1 prijs is 3,00 duurder ivm asperges
Amuse: Glaasje krabsalade
Gebonden Aspergesoep
Gekookte asperges, achterham, ei, botersaus, krieltjes
Roomijs met aardbeien en slagroom
Koffie of thee

Donderdag
2 mei

Menu 2
Amuse: Glaasje krabsalade
Heldere kippensoep
Varkensoester met roomsaus, krieltjes en gemengde salade
Roomijs met aardbeien en slagroom
Koffie of thee

Palingrokerij Moergestel
Er gaat niets boven de smaak van een vers gerookte paling. In de landelijke omgeving van
'Het land van de Hilver' ligt het bedrijf van Harry en Sia Reijrink. Enkele jaren geleden zijn
zij in Moergestel van start gegaan met hun palingkwekerij en -rokerij. Op ambachtelijke
wijze wordt de paling gerookt met beukenhout. Hierdoor ontstaat een delicatesse, die in
de wijde omgeving zijn weerga niet kent. Laat u verassen.
Van
13:00 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 22,50
(inclusief koffie/thee, toastje paling en excursie)

Vrijdag
3 mei

Tijd voor MAX
Een gezellig uitje: een televisie uitzending bijwonen van het programma Tijd voor Max.
De live uitzending – tussen 17:35 en 18:25 uur – is vanuit de studio op het mediapark
in Hilversum. Om 16:30 uur worden we verwacht in de studio waar een kopje koffie of thee
klaarstaat, wel dient u zelf een broodje mee te nemen.
Van
13:00 uur
Tot
20:00 uur
Kosten
€ 15,00
(neem zelf iets mee om te eten)

Zaterdag
4 mei

Beeldentuin en Mariagrot Meersel Dreef
Een groot aantrekkingspunt is de Mariagrot en het mooie Mariapark met allerlei
devotionalia, Kruisweg, Rozenkrans, enz. Tijdens de meimaand en de zomermaanden
komen zeer vele bedevaarders naar de grot en het park. Doorheen het jaar vinden
eveneens honderden mensen hun weg naar dit “Lourdes van de Noorderkempen”.
Van
13:00 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 8,00
(inclusief vervoer en begeleiding)

Zondag
5 mei

Avri Bloem en Tuincentrum Oosteind
Na de winterperiode is het tuincentrum weer helemaal omgeturnd tot het nieuwe voorjaar.
Nu is het na de ijsheiligen weer mogelijk om uw tuin of balkon weer te voorzien van de
voorjaarsbollen of bloemen. Alle tuinartikelen zijn weer uitgestald.
Van
13:00 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 7,50
(exclusief consumptie)
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Maandag
6 mei

Winkelen en lunchen bij Ikea Breda
In deze grootste woonwinkel van Breda, de Zweedse Ikea, kunt u vandaag
wooninspiratie en ideeën opdoen. U kijkt uw ogen uit, zoveel is er te zien aan meubels
en woonaccessoires. U vindt hier de nieuwste trends en volop aanbiedingen. Er zijn
vele comfortabele zitplaatsen om uit te rusten en om wat te drinken of te eten. U mag
hier enkele uren vrij winkelen en de lunch gebruiken. U kunt hier zeer goedkoop,
lekker lunchen.
Van
10:30 uur
Tot
15:00 uur
Kosten
€ 6,00
(exclusief lunch)

Dinsdag
7 mei

Vlinders aan de Vliet
Vlinders aan de Vliet is een Tropische vlindertuin. Onze vlinders komen uit de warmere
gebieden van de wereld. De vlinders die wij hebben vliegen zijn dus niet dezelfde
vlinders die in Europa buiten in de natuur vliegen.
Wist je dat...de vleugels van een vlinder bedekt zijn met hele kleine schubben. De
schubben liggen als dakpannen op de vleugels.
Vlinders vloeibaar voedsel eten, zoals nectar uit bloemen en sap uit rottend fruit en
kadavers. De waardplant de plant is waar de vlinder haar eitjes op legt. De rupsen die
dan geboren worden gaan van die plant eten. Als de rupsen niet van die specifieke
plant kunnen eten verhongeren ze en gaan ze dood.
Van
11:30 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 27,50
(inclusief entree) lunch kan op eigen kosten

Woensdag
8 mei

Aspergeboerderij de Santspuy
Het heerlijke witte goud is er weer, we gaan genieten op de Aspergeboerderij. Op de
boerderij bent u in de gelegenheid om asperges te kopen en andere streekproducten.
We starten bij aankomst met een heerlijk soepje met stokbrood en kruidenboter,
aspergesalade en daarna koffie met appelcake. Daarna sluiten we aan bij een groep voor
de excursie op de boerderij.
Van
11:30 uur
Tot
16:00 uur
Kosten
€ 21,50
(inclusief koffie en appelcake, soepje en excursie)

Donderdag
9 mei

Almere Jungle
In Dierenpark Almere Jungle leven veel verschillende soorten dieren. Zij krijgen een
natuurlijk verblijf, heel veel aandacht, soortgenoten en de juiste verzorging. Almere
Jungle is ingedeeld in diverse werelddelen. Door de juiste dieren en planten in een
bepaald werelddeel te plaatsen ontstaat een natuurlijke omgeving. Verder vindt u er
een leuke museumwinkel en het gezellige Jungle café, hier is er gelegenheid om te
lunchen. Almere Jungle is onderdeel van Nieuwland Werk Taal Zorg. Wij bieden leuke
en uitdagende dagbesteding en re-integratie trajecten voor mensen met een beperking.
Afgelopen jaren is Almere Jungle enorm gegroeid als botanische tuin.
Van
09:00 uur
Tot
17:00 uur
(inclusief entree en € 0,50 cent korting bij het
Kosten
€ 21,50
Jungle café)
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Vrijdag
10 mei

Modehuis Van Tilburg in Nistelrode
Van Tilburg staat voor topkwaliteit, persoonlijke service en uitgebreide collecties. Met
meer dan zeshonderd toonaangevende merken onder één dak, zit er altijd wat voor je
tussen. Moe van het shoppen? Zin in wat lekkers? Ga lekker zitten in onze lunchroom en
geniet helemaal gratis van een lekkere kop versgemalen koffie of thee.
Van
09:00 uur
Tot
16:30 uur
Kosten

Zaterdag
11 mei

€ 12,50

(exclusief consumptie)

Pannenkoeken eten bij “Het Smokkelaartje” in Strijbeek
Het Smokkelaartje ligt in het midden van een prachtig natuurgebied met vennen, heide
en bos. Een uitgelezen locatie voor wandelaars, fietsers, ruiters en andere recreanten om
wat te drinken en/of te eten in een schitterend gerenoveerde boerderij uit 1936.
Gaat u mee gezellig een pannenkoek eten en genieten van de mooie omgeving?
Van
10:30
Tot
14:30
Kosten
€ 7,50
(exclusief pannenkoeken)

Zondag
12 mei

Gidsen van Saint Louis in Oudenbosch
Meer dan een eeuw lang was Instituut Saint Louis een vermaard jongensinternaat. Het
internaat is inmiddels gesloten, maar de monumentale gebouwen bepalen nog steeds
het straatbeeld in het historische centrum van Oudenbosch. De rondleiding is dan
toegespitst op de rondwandeling over de pleinen en terreinen van het voormalige
internaat Saint Louis. Hierbij zal de ontstaansgeschiedenis van het internaat worden
verteld. Ook zal worden stil gestaan bij de renovatie van de grote kapel en uiteraard de
betekenis van de kapel voor het internaat. Op de terugweg gaan we een kopje koffie
met iets lekkers drinken bij de Cockpit.
Van
13:00 uur
Tot
17:30 uur
(inclusief entree en rondleiding en koffie/thee bij
Kosten
€ 15,00
de Cockpit op de terugweg)

Maandag
13 mei

Hilvarenbeek met bezoek aan “DE Dorpsdokter”
We rijden langs een mooie route naar Hilvarenbeek, om 13.30 uur worden we verwacht in
“Het doktersmuseum die u mee neemt terug in de tijd waarbij heelmeesters vaak bizarre
gereedschappen ne methoden hadden om de patiënten uit hun lijden te verlossen.
Van
12:00 uur
Tot
16:30 uur
(inclusief entree, voordracht en rondleiding
Kosten
€ 16,00
museum)

Dinsdag
14 mei

Lunchen bij Strandhuis Wijk aan Zee, strandwandeling
Strandhuis direct gelegen op het strand van Wijk aan Zee, is de plek om heerlijk te eten
en te drinken. Want het strand van Wijk aan Zee is in het voorjaar op haar mooist. Een
voorjaarzonnetje, we hopen een blauwe lucht en een parelwit strand bieden u een
prachtig decor, terwijl u geniet van een heerlijke lunch met uitzicht op zee. Alvast een
voorproefje voor de zomer. Hier zal een heerlijke lunch zéker lekker smaken! Met
degenen die goed ter been zijn maken we een korte strandwandeling.
Van
09:30 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 17,00
(exclusief Lunch, inclusief vervoer)
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Woensdag
15 mei

Vesting rondvaart Den Bosch
Vestingrondvaart Den Bosch. Een rondvaart met het nostalgische schip de ‘Ouwe Dirk’.
Vertrek vanaf de St. Janssingel. We varen langs de citadel, de oliemolen en het oude
handelscentrum. Daarna over de Ertveld plas richting het mooie Engelen. We beëindigen de
tocht weer over de Dommel. Onderweg wordt koffie geserveerd met (natuurlijk!) een
Bossche Bol!
Van
10:00 uur
Tot
17:30 uur
Kosten
€ 26,50
(inclusief rondvaart koffie en Bossche Bol.)

Donderdag
16 mei

Biebosch Museum eiland Werkendam
In de ochtend brengen we een bezoek aan het museum. De Biesbosch is ontstaan na de
St. Elisabethvloed van 1421. Regelmatig staan er in het museum tentoonstellingen en
kunt u exposities bekijken van vogels van allerlei pluimage. Daarna is er gelegenheid om
te lunchen op eigen kosten. Om 13.45 uur stappen aan boord en gaan we met de
fluisterboot varen, ontdek de stilte en de mooie natuur in de Biesbosch.
Van
10:00 uur
Tot
17:00 uur
(inclusief entree museum en rondvaart met
Kosten
€ 35,00
fluisterboot, exclusief lunch)

Vrijdag
17 mei

Cream Tea bij Zomerbloemenpluktuin Amstelveen
Bloemen om je heen zover je kunt kijken. De sprankelende kleuren geven je meteen dat
zomer-gevoel… En dan: plukken zoveel je wilt en zelf het mooiste boeket maken. Let
op: plukken is niet gratis! Bij de Cream Tea krijgt u per persoon een warme scone met
huisgemaakte jam, clotted cream, een brownie, een bonbon en natuurlijk thee/koffie.
Van
09:30 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 25,00
(inclusief cream tea)

Zaterdag
18 mei

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam
Diergaarde Blijdorp is een dagje uit. Een dag waarbij u ondergedompeld wordt in het
dieren- en plantenleven uit de hele wereld. Een ontdekkingsreis vol onverwachte
ontmoetingen. Maar er is meer te beleven en ontdekken in Blijdorp. In 10001nachtsferen van de monumentale (voormalige theeschenkerij Lotus Serrer kunt u
genieten van heerlijke salades en oosterse lekkernijen. Omringd door de geur van
kruiden en specerijen heeft u vanuit het restaurant uitzicht op de olifantenfamilie en
het leeuwenreservaat.
Van
09:00 uur
Tot
17:30 uur
Kosten
€ 45,00
(inclusief entree)
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Zondag
19 mei

Oude Klederdrachten in Boerenbondmuseum in Gemert
Vandaag bezoeken we in het boerenbondmuseum een modeshow “oude
klederdrachten” 'van boven tot ondergoed'. Boter maken in de
handkrachtzuivelfabriek en kantklossen. Muziek: accordeonist Jan van de Ven en
kompanen. Het Boerenbond museum in Gemert biedt een unieke combinatie van
bezienswaardigheden die u nergens in Nederland binnen één museum vindt.
Authentieke gebouwen, levende have, ambachten. Het Boerenbondsmuseum leeft.
In de boerderij zijn levende have gehuisvest zoals rond 1900. Er zijn permanente en
wisselende tentoonstellingen te zien over vooral het leven aan begin vorige eeuw en
er is een sfeervol dorpspleintje.
Van
09:30 uur
Tot
18:00 uur
(inclusief entree, MJK niet geldig, exclusief
Kosten
€ 23,00
lunch)

Maandag
20 mei

Madurodam met bezoek aan de Boulevard van Scheveningen
In Madurodam ziet u heel Nederland in het klein. In Madurodam wacht je een
grootse belevenis: Nieuw Amsterdam. In de spectaculaire indoor familieattractie ga
je terug in de tijd en beleef je Nieuw Amsterdam uit de 17e eeuw. De stad die
vandaag de dag New York heet. In de middag richting de boulevard van
Scheveningen om lekker uit te waaien of te genieten van het terras.
Van
09:00 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 33,50
(inclusief entree, exclusief consumpties)

Dinsdag
21 mei

“U eigen verrassingstocht”
De chauffeur haalt alle medereizigers op in de wijk. Om 10.30 uur drinken we koffie in
het Warm Hart met iets lekkers. U stelt samen met de medereizigers en chauffeur en
begeleider uw eigen uitje samen, binnen een straal van ongeveer 50 kilometer. Wie durft?
Van
09:30 uur
Tot
17:00 uur
Kosten

Woensdag
22 mei

€ 15,00

(inclusief 2 kopjes koffie en gebak)

Rondrit door Maastricht
We rijden Maastricht binnen vanuit het noorden dan zien we als eerst het Bassin.
Daarna volgt het Stadhuis en het Oude Gouvernement. We vervolgen onze route naar
het beleg van Maastricht, Chalet Bergrust en de Basiliek, de welbekende Sint
Servaasbrug. Aan de maas zien we het Bonnefanten museum en de Liefde voor
Maastricht. Deze route wordt met onze bus gereden we stoppen natuurlijk ergens om
te lunchen daarna is er gelegenheid om op eigen gelegenheid te shoppen of met een
elektrische tram een rondrit te maken aan u de keuze. We lopen over de Servaasbrug
terug naar de bus en vervolgens gaan we op weg naar huis.
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Donderdagavond
23 mei

Van
Tot

08:30 uur
18:00 uur

Kosten

€ 25,00

(inclusief vervoer en rondrit met bus, exclusief
lunch)

Eetpunt locatie Het Anbarg
Een driegangen keuze menu met een kopje koffie of thee na. U kunt komen dineren bij het
Eetpunt in het sfeervolle Grand Café van locatie Het Anbarg. U hoeft niet in Het Anbarg te
wonen om van het Eetpunt gebruik te maken.
Van
17:30 uur
Tot
20:30 uur
(asperge menu 1 is € 3,00 extra, exclusief
Kosten
€17,00-€ 20,00
consumpties)

Voor het Eetpunt Menu Keuze Doorgeven bij het Boeken
Menu 1 prijs is 3,00 duurder ivm asperges
Amuse: Glaasje krabsalade
Gebonden Aspergesoep
Gekookte asperges, achterham, ei, botersaus, krieltjes
Roomijs met aardbeien en slagroom
Koffie en thee

Vrijdag
24 mei

Menu 2
Amuse: Glaasje krabsalade
Heldere kippensoep
Varkensoester met roomsaus, krieltjes en gemengde salade
Roomijs met aardbeien en slagroom
Koffie en thee

Bedevaartplaats Kevelaer

(neem geldig identiteitsbewijs mee)

In de binnenstad van Kevelaer bepalen ongeveer 200 monumentale panden het
stadsbeeld. Nederrijn – Kevelaer. Vraagt men in Kevelaer de jaarlijks ongeveer één
miljoen bezoekers naar hun beweegredenen om naar Kevelaer af te reizen, dan zijn de
antwoorden zeer divers. Zo is er het attractieve stedenbouwkundige bedevaartcentrum
met genadekapel en de bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel. Daarnaast zijn er
ongeveer 200 monumentaal beschermde huizen en de schilderachtige straatjes en
hoekjes die vele internationale bezoekers naar Kevelaer trekken.
Van
08:30 uur
Tot
18:00 uur
Kosten
€ 22,50
(inclusief vervoer en begeleiding)

Zaterdag
25 mei

Bezoek Rockanje, De Duinhuisjes, bezoek museum In den Halven
Maen en lunchen aan de Tanelleplas
Via een mooie regionale route brengen wij u naar het Openluchtmuseum De Duin-huisjes in
Rockanje. Hier vindt u de typische, nostalgische duinboerderijtjes die ooit in het duingebied
van Voorne stonden. In het openluchtmuseum staan vier originele duinboerderijtjes met
bijgebouwen uit de periode van 1850 tot 1910. Na ons bezoek vervolgen wij onze weg naar
Museum In den Halven Maen, het kleinste museum op Voorne-Putten. Hier vindt u oude
kruidenierswaren, blik en tabaksartikelen. Ook is er een verzameling hoeden te zien.
Daarnaast is er een gezellig winkeltje met Oudhollands snoep. Bij een gezellig restaurantje
aan de Tanellaplas is gelegenheid om te lunchen (voor eigen rekening).
Van
09:00 uur
Tot
18:00 uur
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Kosten

Zondag
26 mei

€ 20,00

(inclusief entree duinhuisjes en museum, exclusief
lunch)

Varen over de Loosdrechtse plassen(gaat alleen door bij een volle bus)
Welkom aan boord bij Rederij Loosdrecht. U geniet vandaag onbezorgd van een rondvaart
van 2 uur over de Loosdrechtse Plassen. De schipper geeft onderweg uitleg over al het
fraais dat u ziet. Als bedenkers van belevingen sinds 1919, weten wij als geen ander dat
varen mensen dichter bij elkaar brengt. Het ervaren van de harmonieuze weelde van
water en aangrenzende landschappen zorgt ervoor dat bijzondere momenten in onze
beleving een extra dimensie krijgen.
Van
12:30 uur
Tot
19:30 uur
(inclusief 2 uur durende rondvaart en 2 kopjes
Kosten
€ 32,50
koffie met appeltaart of saucijzenbroodje)

Maandag
27 mei

Lek en Linge route
De Lek- en Lingeroute is een route door oer-Hollands polderlandschap van sappige
weiden, grazende koeien, kerktorens, boerderijen en molens langs sloten met kroos.
Maar ook door hartveroverend rivierengebied met historische stadjes en dorpen vol
monumentale panden. De brede en bochtige Lek zorgt voor een wijds landschap waar
trage binnenschepen doorheen schuiven. De uiterwaarden langs de kleinere rivieren
Giessen en Linge zijn intiemer. Hier passeer je boomgaarden, fraaie boerderijen en
weggetjes begroeid met knotwilden en meidoorns. Fijn landschap voor een toertochtje!
Van
09:30 uur
Tot
16:00 uur
Kosten
€ 18,50
(op eigen kosten lunch en koffiestop)

Dinsdag
28 mei

Rondvaart en stadsbezoek Amersfoort
De grootste schat van Amersfoort is haar historie. In de vele monumenten, straatjes,
grachten en subtiele details voelt u de middeleeuwse stad die ontstond in de 13e eeuw.
Tijdens een mooie rondvaart door de grachten volgens de ‘westroute’ (45 minuten)
vertelt de schipper u hier meer over. Na de rondvaart is gelegenheid om te lunchen,
waarna u op eigen gelegenheid Amersfoort kan verkennen. Amersfoort telt vele
monumenten, zoals de ‘Koppelpoort’, ‘Onze Lieve vrouwe toren’, de karakteristieke
muurhuizen, de ‘Monnikendam’, ‘Museum Flehite’ en het ‘Mondriaanhuis’.
Van
08:30 uur
Tot
18:00 uur
(inclusief rondvaart, overige kosten voor eigen
Kosten
€ 25,00
rekening)

Woensdag
29 mei

Rondrit met Zonnetrein Vlissingen
We rijden naar Vlissingen waar we eerst gaan lunchen bij restaurant/café Sea Side op de
punt in Vlissingen. U heeft hier een schitterend uitzicht over het water. Na de lunch
stappen we op de Zonnetrein en maken een rondrit van een uur maken door Vlissingen. De
route gaat langs het Arsenaal, de oude Markt, de Boulevard Badstrand. Daarna kunnen we
op terras nog wat drinken en rijden we weer terug naar huis.
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Van
Tot

10:00 uur
17:00 uur

Kosten

€ 22,50

(inclusief rondrit met Zonnetrein, exclusief lunch)

HEMELVAART geen rit vandaag
Vrijdag
31 mei

‘Eibertjes’-dag in Nunspeet
‘Eibertjes’-dag is een jaarlijks terugkerend folklorefeest in Nunspeet. Gedurende de hele dag
is er een braderie met ruim 200 kramen. Onder het genot van de stemmige muziek van de
Fanfare zijn er op het Marktplein demonstraties van oude ambachten, zoals een
Bezembinder, Klompenmaker, Sigarenmaker, Glas in lood, Geitenkaas, Tinnen soldaatjes,
Beeldhouwer, Spinster, Volksschilder, Mandenmaker en Pottenbakker.
Op de Laan / Eperweg komt de Oldtimer Club Hulsthorst met een aantal oude track-toren en
vindt u op de Stationslaan schapen en een scheerder; tevens worden verschillende
demonstraties gegeven met een schaapshond. In overleg met de chauffeur en met elkaar is
het mogelijk deze locatie ook te bezoeken.
Van
08:30 uur
Tot
17:00 uur
Kosten
€ 21,50
(exclusief consumptie)

Reserveren via 076-5325042 – 076-5135111 of plusbus@avoord.nl

