
L I C H T F L I T S 
 

Dagreisje Reuma Vereniging De Kempen naar De Biesbosch op 22 juni 2022. 
 
BESCHRIJVING: 

Rond de klok van 11.00 uur (afhankelijk van uw opstapplaats) rijden we naar Werkendam waar 
voor u een heerlijke koffietafel klaarstaat. Na de lunch gaan we met de touringcar op reis door 
de Biesbosch. Na de Sint-Elisabethvloeden rond 1421 kwam de streek tussen Dordrecht en 
Geertruidenberg weer onder water te staan. Het werd een uniek zoetwatergetijden gebied. 
Eerst schoot de bies er massaal wortel en groeide er riet op de aangeslibde platen. Op de 
platen die droog kwamen te staan, groeiden wilgen. Het duurde nog enkele jaren voor het hele 
gebied onder water stond en de Biesbosch met zijn kreken en riet gevormd werd. 

We maken een korte stop bij het Biesboschmuseum, het buitenmuseum De Pannenkoek. 
Hier kunt u zien hoe de mensen vroeger werkten en leefden in de Biesbosch. 
Onder leiding van een gids komt u alles te weten over dit uniek stukje Nederland. U ziet 
waterbuffels, koningspaarden, Schotse Hooglanders en soms zelfs bevers en vis-/zeearenden. 

Na deze indrukwekkende rondrit, rijden we weer richting Werkendam, waar u nog heerlijk kunt 
nagenieten onder het genot van een drankje. We vervolgen onze dagtocht naar Terheijden, 
waar voor u een heerlijk diner klaar staat. 

Hierna rijden we weer richting uw opstapplaats en komt er aan deze indrukwekkende dag een 
einde. 

INCLUSIEF: Koffietafel met kroket, rondrit o.l.v. gids, 1 consumptie (Hollandse bar), diner en 
vervoer per luxe touringcar. 

EXCLUSIEF: Consumpties bij het diner. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Beste leden, 
 
De werkgroep Activiteiten heeft weer een leuk reisje voorbereid, dat ook geschikt is voor 
rollators en (elektrische) rolstoelen. 
 
Wij willen graag onze leden en hun partners uitnodigen voor ons jaarlijkse uitstapje  
op 22 juni 2022. Met Sabeh Tours gaan we ‘Over land naar De Biesbosch’. 
 
Omdat we een minimum aantal deelnemers moeten hebben om het reisje door te kunnen 
laten gaan, verzoeken we jullie om je voor 1 mei 2022 op te geven bij: 
 
Reuma Vereniging De Kempen: 
Mia Kanen, telefoon nr. 0497-517916, email: gekami@live.nl 
of Riek Hoeks, telefoon nr. 0497-516196, email: riek.hoeks@hotmail.com  
of Diny van Drongelen, telefoon nr. 0497-513965, email: voorzitter@rpv-dekempen.nl  
Bij het aanmelden graag je naam, adres en telefoonnummer vermelden. 
 
LET OP: 
Boeken en betalen voor 1 mei 2022 bij Sabeh Tours, € 77,50 per persoon, 
IBAN NL32RABO0106843427, onder vermelding van nr. 179170.  
Telefoon nr. 013-5331020, email: rhomy@sabehtours.nl    
 
Opstapplaatsen: 
In Bladel: Om 10.00 uur voor staan. Vertrek om 10.15 uur, bij parking zwembad, Bossingel 3. 
In Eersel: Om 10.00 uur voor staan. Vertrek om 10.20 uur, bij parkeergarage Dolium, 
Gebint 1B, bij de bankjes, zodra de bus er is. 
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