
Dagtocht donderdag 13 juni met Reuma Vereniging de 
Kempen met rolstoel/ liftbus. 
 

 

Beste Reuma  en KBO leden, 

Bij deze nodigt de Reuma Vereniging ook de KBO leden met partner uit voor 
ons gezellige dagreisje.  
 

2 uur varen over De Linge en daarna in Leerdam naar een 

glasblazer. 

Aanwezig zijn 9.20 in Bladel bij het zwembad.   
Aanwezig zijn 9.45 in Eersel bij Het Dolium.  
 
Rond de klok van 9.30 in Bladel en uiterlijk om 10.00 uur in Eersel vertrekken 
we met Jack de Kort naar Leerdam, waar u aan boord gaat voor een prachtige 
rondvaart van 2 uur over de rivier De Linge. Dit is een rivier, die in de Betuwe 
van Doornenburg tot Gorinchem stroomt. Met 108 km is dit de langste geheel 
Nederlandse rivier. De Linge kronkelt door het midden van de Betuwe langs 
pittoreske dorpjes; typische boerenhoeves; kerkje; kronkelende dijkjes en 
schitterende natuur. Tijdens de vaart heeft u vanaf uw tafel een geweldig 
uitzicht op een prachtig stukje Nederland en op het bovendek kunt u genieten 
van prachtige vergezichten. 
 
Tijdens het varen wordt er aan boord een lunchbuffet met kroket geserveerd. 
 



Nadat de boot weer is aangemeerd in Leerdam brengen we een bezoek aan de 
glasblazerij. Vloeibaar glas wordt omgetoverd tot iets moois. 
Professionele glasblazers zijn doorlopend aan het werk en maken de 
prachtigste voorwerpen. Na de demonstratie glasblazen heeft u nog even vrije 
tijd om Leerdam te bezichtigen, waar we rond de klok van 17.00 uur vertrekken 
naar Restaurant de Gouden Leeuw voor een heerlijk 3 gangen diner. 
 
Dagtocht is inclusief: 2 uur durende rondvaart over De Linge; koffietafel met 
kroket; bezoek aan glasblazerij; diner en vervoer per luxe touringcar met 
ervaren chauffeur.  
 
Prijs: €75,50 per persoon. Als de bus vol is krijgen we korting en wordt de prijs 
dus ook lager! 
 
Omdat we een minimum aantal deelnemers moeten hebben om het reisje door 
te kunnen laten gaan, verzoeken we jullie je zo snel mogelijk aan te melden als 
je mee wil. Bij voorkeur voor 12 mei.  Tenminste als de nieuwsbrief van de KBO 
voor die tijd uitkomt. Als het reisje door gaat krijgt iedereen bericht hoe en 
waar te betalen. Let wel: vol = vol!  We hopen op een volle bus!  
Gezien de reacties vorig jaar gaan we ervan uit dat het dit jaar ook weer gaat 
lukken! 
 
Aanmelden kan bij :  
Mia Kanen : 0497 517916  of via de mail: activiteiten@rpv-dekempen.nl 
Riek Hoeks:  0497 516196  of via de mail: riek.hoeks@hotmail.com 
 

Met vriendelijke groeten; 
Mia Kanen en Riek Hoeks,  
Werkgroep activiteiten bij RPV de Kempen en het bestuur. 
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