
Busdagtocht dinsdag 19 juli 2022 

Boottocht en bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch 

  

Wegens succes geprolongeerd. Natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer varen. Nu in het mooie 

Noord-Brabant. Ditmaal in het gebied tussen Breda en Bergen op Zoom. Ditmaal in de 

zomer; dat wordt genieten! 

Vanuit het Gooi rijden wij rechtstreeks naar 

Oudenbosch waar wij om 10.30 uur inschepen aan 

boord van een van de boten van Waterpoort 

Rondvaarten voor een ruim drie uur durende 

vaartocht. Tijdens deze tocht wordt u natuurlijk 

getrakteerd op koffie of thee met appelgebak. Ook de 

lunch, inclusief een kop zelfgemaakte soep, gebruiken 

wij aan boord.  

Om ongeveer 14.15 uur zijn wij dan bij de Basiliek van 

Oudenbosch. Met een lengte van 81 meter, een breedte 

van 55 meter en een hoogte van 63 meter is de Basiliek 

een geschaalde kopie van de Sint Pieter in Rome. In 1865 

werd met de bouw gestart en in 1892 werd de façade 

gerealiseerd.  

Vervolgens duurde het nog tot ca. 1935 voordat alle 

decoraties waren aangebracht. 

Een kerk krijgt de eretitel Basiliek als deze een 

aanzienlijke ouderdom, grootte of schoonheid heeft bereikt. De Basiliek van Oudenbosch is 

niet bijzonder oud of groot, maar de schoonheid, evenals de bijzondere band met Basilieken  

in Rome, maken dat de kerk van Oudenbosch tot Basiliek is verheven. 

Wij brengen uiteraard een bezoek, met rondleiding door ervaren gidsen, aan deze Basiliek. 

Vervolgens gaan wij weer huiswaarts. 

  

Vertrektijden: 

• 08.10 uur: Huizen, de Rustmaat 

• 08.30 uur: Bussum, Verlosserkerk 

• 08.40 uur: Bussum, bushalte Ceintuurbaan 

• 08.45 uur: Bussum, Iepenflat, Iepenlaan 

• 08.55 uur: Bussum, Godelinde, Huizerweg 

Om ongeveer 17.30 uur zijn wij weer terug. 

  

De prijs van deze dagtocht is € 68,50 per persoon, maar niet leden betalen € 73,50. 

  

U kunt zich opgeven bij: 

Hannie Walet,  035-5258205 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

  

 


