EXCURSIE IN DEN BOSCH: STADSWANDELING EN RONDVAART
BINNENDIEZE.
Op dinsdag 18 juni hopen we op een zonnige dag. Wij gaan met de stadswandeling in 1 ½ uur met de gids en ’s
middags met de vaartocht Binnendieze (Historie route) in 50 min.
Programma:
10.00 uur verzamelen bij St. Janskerk, koffie/thee met Bossche Bol
10.30 uur wandelen met gids.
12.00 uur Einde bij de Markt. Iedereen kan zich bij en rond de Markt zelf lunchen. Daar zijn heel veel
restaurants/cafés/broodjeszaak te vinden.
12.45 uur weer verzamelen en lopen naar Molenstraat, 5 à 7 minuten lopen.
13.15 uur Vaartocht Historieroute.
14.15 uur bij de Markt, begin van Wandelpuzzeltocht, van ca 5,5 km, niet verplicht, maar het geeft wel een mooie
indruk, hoe Den Bosch van binnen eruit ziet.
Het begint bij de Markt en eindigt bij St. Janskerk.
Ondertussen kunnen wij zelf hier en daar wat drinken en hapjes halen of even rusten.
17.00 uur einde en naar huis.
Wie zien ernaar uit om een hele mooie dag van te maken!
Wil jij ook mee genieten van deze wandeltocht en vaartocht?
Geef je je dan op bij karin.gombert@ncbd.nl, vóór 18 mei 2019.
Deelname prijs: NCBD-lid € 19,50, niet NCBD-lid € 24,50, incl. wandelen met gids, vaartocht, koffie/thee met Bossche bol,
wandelpuzzeltocht en administratiekosten.

Betaling x aantal personen naar rekening Nl47INGB0000392703 t.n.v. Nederlandse Christelijke Bond van Doven
o.v.v. “Excursie Den Bosch”.
Max 15 personen per groep, mocht er veel belangstelling voor zijn, dan maken we er twee groepen van. Wie eerst
hiervoor heeft opgegeven, heeft hij/zij dan een voorrang, zo ook met NCBD-leden, die hebben voorrang dan de NietNCBD-leden.
Zelf lunchpakket en dranken meenemen!
Parkeren bij Transferium De Vliert
https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/locaties/3191016193/transferium-de-vliert
Daar kan je je auto laten parkeren tegen de betaling van € 4,00 voor hele dag; op dinsdags kan het daar geparkeerd
worden tot en met 19.00 uur. Daarna met bus, gratis, naar St. Josephstraat in Den Bosch, onderweg wordt er niet
één keer gestopt voor het uitstappen of instappen.
Transferium de Vliert is “beginstation”; St. Josephstraat is “eindstation”.
Lopen naar St. Janskathedraal is nog geen 200 meter.
Wie meegaat, dan krijgt jij van ons een email over de bus- en de looproute. Ook van het station naar St. Janskerk.

