
PCOB busreis op dinsdag 6 mei 2014  
 

naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum te Klundert en afgesloten met een  
All-inn-dinner in Partyrestaurant Wereld Atlantis te Gouda. 

 
De PCOB Bodegraven-Reeuwijk organiseert weer haar jaarlijkse busreis, dit keer naar het 
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum te Klundert in West-Brabant. 
 
We vertrekken om 9.15 uur vanaf Rijngaarde en om 9.30 uur vanaf het gemeentehuis. 
Om 10.30 uur komen we aan in Klundert, waar we worden verwelkomt met een heerlijk kopje koffie 
met gebak. 
Tijdens het nuttigen van deze versnapering krijgen we een korte uitleg over de geschiedenis van 
het museum. 
 
Na de koffie starten de rondleidingen in de Vlasserij- en Suikerexpositie. Ook zijn er twee korte 
films over vlas en suiker te zien. 
 
In de pauze staat er voor de bezoekers een heerlijke lunch klaar. 
 
Vervolgens maken we met onze eigen bus en een gids een rondrit. 
Vanuit Klundert, een oud vestingstadje, gaat het over dijken langs polders naar het vestingstadje 
Willemstad, waar men op het havenhoofd even uit kan waaien en genieten van het schitterende 
uitzicht op het Hollands Diep en de binnenhaven met het historische stadhuis. Na dit korte 
oponthoud rijdt de bus naar de dorpjes Dinteloord en Stampersgat en gaat langs de grootste 
bietsuiker-fabriek van Europa, genaamd “De Dinteloord”. We gaan verder richting de dorpen 
Fijnaart, Standdaarbuiten en Noordhoek, in de 50 en 60er jaren het centrum van de vlasteelt en 
vlasverwerking. De gids vertelt u alles over de vergane glorie van de vlasteelt en de veranderingen 
in de suikerproductie.  
 
We vervolgen onze reis en gaan naar Partyrestaurant Wereld Atlantis in Gouda waar u zelf uw 
keuze kunt maken uit vele wereldgerechten.  
Omstreeks 20.00 uur hopen we weer in Bodegraven te zijn.  
 
De kosten voor deze mooie dag zijn € 60,00 p.p. U kunt contant betalen op de contactbijeenkomst  
van 26 maart a.s. of overmaken op rekening NL35 RABO 03088393 74 t.n.v. PCOB Bodegraven-
Reeuwijk.  
Als uw betaling binnen is bent u ingeschreven. 
Leden gaan voor niet-leden en vol is vol. 
 
U geeft zich op door onderstaande strook te sturen aan : 
PCOB Bodegraven-Reeuwijk 
Rijngaarde 5 
2411 EV  Bodegraven 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ga / wij gaan  mee met de PCOB busreis op 6 mei 2014. 
 
Naam :  ......................................................   Opstapplaats : o  Rijngaarde 
 
Adres :  …..................................................       o Gemeentehuis 
         
Woonplaats :  …........................................   s.v.p. Aankruisen/doorhalen  
   
Telefoon :  ….............................................    
 
Aantal personen :  …........     Handtekening :  …......................... 


