Dorpsvereniging Koudekerke
Beste leden en belangstellenden,
Dit jaar heeft de Dorpsvereniging weer een leuke dag-bustocht voor U georganiseerd .
AMZ brengt U met een luxe en comfortabele touringcar naar : Oud-Vossemeer
Op donderdag 23 mei 2019 ziet het reisprogramma er als volgt uit:
08.30 uur. Vertrek Koudekerke, Dorpsplein.
09.45 uur. Aankomst in Oud-Vossemeer
Wist u dat de voorouders van oud-presidenten Theodore en Franklin Delano Roosevelt afkomstig
zijn uit Oud-Vossemeer? Dit levert het dorp een bijzonder stukje boeiende geschiedenis op.
Bij aankomst in het 'Dorp van Roosevelt' wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee met een
bolus. Vervolgens nemen gidsen u mee voor een korte wandeling met een bezoek aan het
Roosevelt informatiecentrum, waar de voorouders van de legendarische wereldleiders hebben
gewoond. Verder wandelt u langs bezienswaardigheden en hoort bijzonderheden over de rijke
geschiedenis van Oud-Vossemeer en de roots van de familie Roosevelt. De wandeling is vanwege
de beperkte afstand ook prima met een rollator of rolstoel te doen.
11.45 uur vertrek naar Sint Annaland waar we aan boord gaan bij Frisia Rondvaarten. Aan boord
krijgt u een lunch aangeboden en vertrekken we voor een Zeehondensafari van ca. 2 - 2,5 uur. In
Nationaal park de Oosterschelde leven bruinvissen en zeehonden. Bij laag water kunnen op
bepaalde plaatsen zeehondjes worden gespot. Soms op 50 meter afstand! Afhankelijk van het getij
kan de indeling van de dag worden aangepast.
Om +/- 15.00 uur zijn we terug en gaan we via een toeristiche route naar Restaurant de
Grevelingen. Hier hebben we een diner.
Om 19.00 uur rijden we naar Koudekerke en om 20.00 uur zijn we thuis.
De kosten voor deze reis bedragen voor leden van de Dorpsvereniging € 60,- p.p. en voor
introducees € 67.50- p.p.
Aanmelden is mogelijk t/m 14 mei 2019 middels onderstaande strook, bij Marina Dierks, Kerkstraat
16, 4371 AP Koudekerke, tel 553181, Loekie Kesteloo, Biggekerksestraat 67, 4371 EX Koudekerke
tel. 551424 of Jan Meulmeester, de Ruyterstraat 14, 4371 BC Koudekerke tel. 06 55 990 819.
Deelname gaat in volgorde van aanmelding. Als U niet mee kunt krijgt U een berichtje. Indien U
geen bericht krijgt verwachten wij U op de vermelde datum en tijd op het Dorpsplein in Koudekerke.
U wordt verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op rekening: NL67 RABO 0349 3912 97
t.n.v. Dorpsvereniging Koudekerke. Met vermelding van postcode + huisnummer.
Met vriendelijke groet en een fijne reis toegewenst door :
Bestuur Dorpsvereniging Koudekerke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende:
Telefoon……………………………
Gaat op donderdag 23 mei 2019 met ……………perso(o)n(en) mee op reis. Het verschuldigde
bedrag wordt overgemaakt op rek : NL 67 RABO 0349 3912 97 t.n.v. Dorpsvereniging Koudekerke
met vermelding van postcode + huisnummer.
Dieet…………………………………………………………………………………………………………..
Rollator: ja / nee

Rolstoel: ja / nee

Handtekening :

