
 

DAGJE UIT  op  28 oktober 2021  R84 

 
RONDVAART DOOR HET LAND VAN ALTENA 
 

Gezellig weer een dagje er op uit voor een rondvaart door het Land van Heusden en Altena.  

We vertrekken vanaf Stefanna om 8.45 uur met de bus. Deze is 8.30 uur aanwezig. We rijden naar Drimmelen 

voor een mooie rondvaart en ontdekt u een prachtig stukje natuur gecombineerd met een eeuwenoude historie.  

We varen over de Maas richting de oude vestingstad Heusden.  

 

Al snel zult u genieten van de mooie vergezichten over de polderlandschappen en uiterwaarden. Kort na vertrek is 

er voor u een kop koffie/thee met appeltaart en aan het eind van de ochtend een goed uitgebreide lunch.  

Hopelijk is het weer ons goed gezind, staat de zon stralend aan de hemel en 

kunt u plaatsnemen op het luxe zonnedek.  

 

Stap aan boord en zet koers richting het Land van Heusden en Altena. Rond 

16.00 uur zijn we terug in Drimmelen, waar de bus gereed staat voor de 

terugreis.  

De thuiskomst in Delft is rond is om 17.30 uur.  

 

 

Aanmelden voor deze reis kan tot uiterlijk 18 oktober vol = vol 

Dagelijks na 09.00 uur bij Leo en Lea Vroonland. 

Uitsluitend per telefoon:  013 21 18 146.  B.g.g. 06 53 33 43 46.    

 

Reissom persoon bedraagt voor: 

KBO leden: € 62,00 p.p. introducees € 67,00 p.p.  

Inbegrepen: busvervoer, vaartocht, koffie met gebak, lunch en attentie chauffeur.  

Exclusief: annulering en/of reisverzekering. 

 

Niet vergeten: uw identiteitsbewijs, gegevens ziektekostenverzekering 

en een telefoonnummer van uw achterblijver.   

 

Wijziging / noteren. Tijdens de reizen is de leiding vanaf heden  

bereikbaar onder een nieuw telefoonnummer: 06 53 33 43 46 

 

Voor deelname aan deze reis, dient u uw reissom over maken vόόr 20 oktober 2021.   Op IBANNR.  NL75 

INGB 0004 9252 03   

T.n.v. Reiscommissie RK Bond van Ouderen - Delft,  (met vermelding R84)  

 
De reiscommissie: Leo en Lea Vroonland en Anton van der Zalm. 

 


