PROGRAMMA BEZOEK KÜSMŐD
27 juni 2013 – 04 juli 2013

Donderdag 27 juni 2013
11.00 uur. Aankomst van de groep uit Küsmőd in Tricht. In het koor van de kerk worden de
gasten ontvangen met een welkomstdrankje.
12.00 - 15.00 uur. Gezamenlijke lunch met de gastgezinnen. Na de lunch gaan de gasten met de
gastgezinnen naar huis. De rest van de middag en avond zijn ter vrije besteding.
Vrijdag 28 juni 2013 (vrije inschrijving voor de Barbecue is mogelijk)
10.00 - 12.00 uur. Bezoek aan de weekmarkt in Geldermalsen.
12.30 - 14.00 uur. Picknick in de tuin bij Engelhans en Ike van Zadelhoff in Deil.
14.30 - 16.00 uur. Bezoek aan en bezichtiging van molen ‘De Vlinder’ in Deil.
16.30 uur => ? Barbecue in de tuin van de Kerk. Muzikale medewerking wordt verleend door
accordeonvereniging ‘Estemonda’ uit Est.
Zaterdag 29 juni 2013 (vrije inschrijving voor Boerengolf is mogelijk)
14.00 - 14.15 uur. Verzamelen bij familie Van Asch, Hoevenseweg 5 in Enspijk. Ontvangst met
koffie/thee of limonade en een koek.
14.30 - 17.00 uur. Boerengolf. Afhankelijk van het weer => laarzen en regenkleding meenemen!
18.00 uur => ? Avondmaaltijd, kampvuur en andere activiteiten in de tuin bij Ad de Graaff en
Sjaan Roetman.
Zondag 30 juni 2013
10.00 - 12.00 uur. Kerkdienst in de Hervormde Gemeente Tricht. Voorganger is dominee R.H.
Knijf m.m.v. dominee Lukács Ferenc. Na de dienst is er gelegenheid om in het koor van de kerk
elkaar te ontmoeten en na te praten. Koffie/thee en limonade worden verzorgd. De middag en
avond zijn ter vrije besteding.
Maandag 1 juli 2013
Dames: 09.00 - 12.30 uur. Bezoek aan de ‘Lokhorstschool’ in Deil en aan kaarsenmakerij ‘De
Bonte Boel’ in Rumpt.
Heren:10.00 - 12.00 uur. Bezoek aan sorteermachinefabriek ‘Greefa’ in Tricht.
Allen:12.30 - 14.00 uur. Picknick in de tuin bij Arie en Corrie van Burk in Tricht.
16.00 - 17.00 uur. Bezoek aan de melkveehouderij van de familie Hakkert in Tricht. Hier zien de
gasten hoe in Nederland de koeien gemolken worden.
18.00 - 19.00 uur. Voor de liefhebbers is het mogelijk om de kerktoren van Tricht te beklimmen
(o.l.v. Ad de Graaff). De avond is ter vrije besteding.
Dinsdag 2 juli 2013 (vrije inschrijving is mogelijk)
09.00 uur. Vertrek naar Amsterdam en Zandvoort. Na aankomst in Amsterdam maken we eerst
een rondvaart door de grachten om daarna een stadswandeling te maken (o.l.v. Dirk Jan Brans).
Ook maken we een tussenstop om een frietje te eten bij ‘Vlaams Friteshuis Vleminckx’, een van
de beste patatzaken van Nederland.
14.00 uur. Vertrek naar Zandvoort aan Zee. We zullen een strandwandeling maken, pootje baden
en bij mooi weer zwemmen in zee. Om 17.00 uur is het vertrek richting Tricht. We hopen
rond 18.00 uur weer thuis te zijn. De avond is ter vrije besteding.

Woensdag 3 juli 2013 (vrije inschrijving is mogelijk)
10.00 uur. Vertrek (per fiets !!!) naar Buren (7km). We maken een wandeling door de stad die
bekend staat om haar banden met de Koninklijke familie. Rond half 1 eten wij oer Hollandse
pannenkoeken bij ‘De Pannekoekenbakker’.
Om 14.30 uur vertrekken we weer richting Tricht. Na een tussenstop bij een kersenboomgaard
zijn we rond 16.00 uur weer thuis. De avond is ter vrije besteding.
Donderdag 4 juli 2013
04.00 uur. De groep uit Küsmőd gaat weer naar huis. Wilt u hen uitzwaaien? Zorg dat u tussen
03.30 – 03.45 uur aanwezig bent bij De Belder. Een aantal mensen uit Tricht zal hen
wegbrengen. Het vliegtuig vertrekt om 08.05 uur.

