
JAARREIS HEEMKUNDEKRING DE WILLEMSTAD 2017

Dagtocht Mariënwaerdt & Buren
Reisdatum:

   Inclusief:
- Vervoer per touringcar met toilet, TV/ DVD en airco;
- Service en begeleiding van onze ervaren chauffeur/ reisleider;
- Uw eigen opstapplaats in Willemstad;
- Programma zoals beschreven;
- 2x koffie/thee met appeltaart of walnotentaart van de Barones;
- Entree Heerlijkheid Mariënwaerdt;
- Rondleiding bij Heerlijkheid Mariënwaerdt;
- Koffietafel + kroket bij Heerlijkheid Mariënwaerdt;
- Stadswandeling in Buren onder leiding van een ervaren gids;
- Kerkbezoek tijdens de stadswandeling in Buren;
- Vrij bezoek aan Buren;
- 3-gangen diner (soep + kalkoenfilet + ijsdessert);
- BTW , service- en reserveringskosten.

Compleet verzorgde dagtocht voor slechts:

RESERVEREN? De penningmeester van de Heemkundekring verzoekt u vriendelijk het bedrag vooraf over te
maken op rekening NL32RABO 03467.16.861 t.n.v. Heemkundekring De Willemstad onder vermelding van

jaarreis 2017. Opgave kan bij mevrouw Henny Groeneveld: 0168-476697 (e-mail: henny@drukkerijrepro.nl )
of mevrouw Maaike Stout: 06-30730051 (e-mail: mha.stout@home.nl).

Brabant Expres Reizen is
aangesloten bij:

ledenprijs/ introducé:

€ 65,00
niet-leden:

€ 70,00
(maximaal 1 introducé per lid)

Bijzonderheden:
●Dieetwensen kunt u doorgeven aan Henny Groeneveld of
Maaike Stout.
●Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart of
vergelijkbare kaart adviseren wij u deze mee te nemen als u
’s middags in uw vrije tijd een museum wilt bezoeken.
●Om de reis door te laten gaan moeten er zich minimaal 30
deelnemers ingeschreven hebben. Bij minder deelnemers
moeten we vanwege te hoge kosten de reis annuleren.
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Ook dit jaar is gewerkt aan een
geheel verzorgd dagprogramma met lunch én diner!

Het reisdoel is het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe en de Oranje stad Buren.

Vertrek om 8.40 uur vanaf de bushalte aan het Steenpad/Folke Bernadottelaan én om 8.45 uur
vanaf Steenpad/Helwijk.

Om 10.00 uur wordt u in restaurant Stapelbakker op het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
ontvangen met koffie/thee en Betuws appeltaartje of walnotentaart. Daarna volgt een rondtoer
met de bus naar het hart van het landgoed. Het landgoed Heerlijkheid  Mariënwaerdt is ruim
900 hectare groot en ligt in de kom van de rivier de Linge. In het centrum van dit
openluchtmuseum van het rivierengebied ligt een historische bebouwing uit de 12e eeuw dat is
aangewezen als rijksmonument.

Het Grote Huis van de baron en de barones wordt met een gids bezocht. U bezichtigt onder
meer de moestuin, de Oude Refter, de linnenkamer en de grafzerk van abt Petrus van Zuylen.
Aansluitend geniet u van een koffietafel in het restaurant op het landgoed.
Met de bus wordt de tocht voortgezet naar de historische Oranjestad Buren. Hier wordt onder
leiding van een gids een stadswandeling gemaakt langs het monumentale en beschermde
stadsgezicht met een rijkdom aan historische gebouwen.

De tocht gaat langs de stadsmuren, wallen en grachten en de Sint Lambertuskerk. Na de
stadswandeling kan Buren verder op eigen gelegenheid worden verkend. Mogelijkheden daarbij
zijn het Museum Buren & Oranje, het Marechausseemuseum, de Molen De Prins van Oranje
(gratis entree), Synagoge & Expositie (gratis entree) of een zonnig terrasje.

Onderweg terug naar Willemstad krijgt u een heerlijk 3- gangen diner aangeboden in restaurant
Gambora. Verwachte aankomst Willemstad om ±20.45 uur.
Bezoekmogelijkheden Buren in vrije tijd eind van de middag. Wijzigingen voorbehouden.

Museum Buren & Oranje
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur.
12 tot 65 jaar € 5,00  / vanaf 65 jaar € 4,00
Museumjaarkaart € 3,00 (niet geldig voor groepen!)
Groepen vanaf 10 pers. € 4,00
Adres: Markt 1, 4116 BE  Buren
Telefoon: 0344 571 922

Marechausseemuseum
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 16.30 uur.
Volwassenen € 6,00
Groep volwassenen € 4,00 (vanaf 10 personen)
Museumjaarkaart Gratis
Adres: Weeshuiswal 9, 4116 BR  Buren
Telefoon: 0344-571 256

Synagoge & expositie
Openingstijden: zaterdag vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis entree.
Adres: Buitenhuizenpoort 3, 4116 CA  Buren
Telefoon: 0344-846 281

Molen De Prins van Oranje
Openingstijden: zaterdag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.
Gratis entree.
Adres: Molenwal 7, 4116 BW  Buren
Telefoon: 06-34935797.
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