
Busdagtocht naar Urk op donderdag 2 september  
 

 Urk was eeuwenlang een eiland, omspoeld door een soms woeste Zuiderzee. Al meer dan 

duizend jaar geleden komen wij de naam Urk tegen in de geschriften. Een eiland met zijn 

karakteristieke bevolking en bebouwing. Een eigen klederdracht en een eigen dialect. De 

moeite waard dus. 

Wij rijden naar Urk, waar wij koffie drinken met gesorteerd gebak bij het bekende Restaurant 

de Koningshof. Dit wordt u aangeboden door een medepassagier die blij is, dat wij er 

eindelijk weer eens op uit mogen. 

 

Daarna bezoeken wij museum het Oude Raadhuis, waar wij een indruk krijgen 

van de leefomstandigheden van de Urkers in vroegere tijden. Na een 

introductiefilm worden wij in twee groepen door een gids rondgeleid.  

Na dit bezoek schepen wij in aan boord van de Zuiderzee.  

 

Tijdens de rondvaart van twee uur om Urk en het grootste 

windmolenpark van Nederland krijgt u een lunch aangeboden. 

Voor de visliefhebbers is er kibbeling. Lust u geen vis, dan kunt 

u kiezen uit een malse kipspies of een groenteloempia. 

Bij mooi weer is er vervolgens nog even tijd om op eigen 

gelegenheid over het eiland te kuieren. Ook een belevenis. 

Hierna keren wij weer huiswaarts. 

Wij verwachten om ongeveer 17.30 uur terug te zijn in het Gooi. 

 

Vertrektijden: 

8.10 uur Huizen, de Rustmaat 

  (bij voldoende deelname) 

8.30 uur  Bussum, Verlosserkerk 

8.40 uur  Bussum, bushalte Ceintuurbaan 

8.45 uur  Bussum, Iepenflat, Iepenlaan  

8.55 uur  Bussum, Godelinde, Huizerweg 

  

Deze busdagtocht kost € 57,50. Iedereen is welkom, maar niet leden betalen € 62,50.  

U kunt zich opgeven bij: 

Hannie Walet,  035-5258205  

Nico de Vries,  035-5265517 

  

Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee. 

Uw betaling dient uiterlijk 15 augustus op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 

Het rekeningnummer vindt u in het colofon. 

  

Wilt u tijdens deze dagtocht zorgen voor uw eigen mondkapjes? 

   

Wij hopen van harte u als deelnemer van deze dagtocht te mogen begroeten. 

Hannie & Nico 

  


