
KBO BERGEIJK ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET KBO LUYKSGESTEL–  

KBO RIETHOVEN – KBO WESTERHOVEN & EMA REIZEN DE VOLGENDE DAGTOCHT: 

SURF & TURF 

07.50 uur: Vertrek Kerk, Luyksgestel.   08.45 uur: Vertrek bij restaurant Woest-Westerhoven. 
08.15 uur: Vertrek bij de Kerk, ’t Loo, Bergeijk  08.30 uur: Vertrek bij de Kerk, Riethoven. 
08.30 uur: Vertrek bij de Kattendans, Bergeijk   
 

Midden in een typisch Hollands landschap met uitgestrekte weiden met grazend vee, 
knotwilgen, molens en lieflijke dorpjes vinden we Peter den Dekker, de meest ludieke 
Klompenmaker van het westelijk halfrond. Hier wonen we een demonstratie klompen 
maken bij. Met veel humor en anekdotes is het absoluut geen saaie demonstratie. “De 
toon maakt de muziek!”   Tussen de historische boerderijen, de oude lintbebouwing en 
de hoogstamboomgaarden bezoeken we een oude ambachtelijke klompenmakerij in 
Dussen.  
 

Als we iedereen opgehaald hebben rijden wij rechtstreeks naar ons koffieadres, hier staan 2 kopjes koffie met heerlijk 
versgebakken appelgebak voor u klaar. Na deze welverdiende koffiestop vervolgen wij onze weg naar Dussen, hier 

stappen wij over van de touringcar in het kenmerkende rode treintje, de 
Hank- O- Motief. Met dit treintje gaan we aan onze rondrit van een uur 
beginnen door de prachtige omgeving. Na afloop van de rondrit komen we 
weer retour bij ons beginpunt. Hier staat dan al een goed verzorgde 
koffietafel voor u klaar, uiteraard zal de kroket hier niet ontbreken. Na de 
lunch is het tijd om op een ludieke en humoristische manier te zien hoe de 
klompen worden gemaakt. Peter, de 
klompenmaker, laat u zien van een blok hout 
klompen maakt. Met duidelijk uitleg van de 
vakman bij uitstek en de nodige grappen en 
anekdotes kunt u zien hoe zowel handmatig als 
machinaal een klomp vervaardigd wordt. Ook 

krijgt u uitleg over de toepassing van klompen in onze moderne tijd. Na deze middag vol 
met humor en veel lachen is het alweer tijd om Dussen te gaan verlaten, via een mooie 
route rijden we naar ons dineradres waar we deze dag met een heerlijk drie gangen diner 
afsluiten.  
 

Verwachte thuiskomsttijd tussen 20.30 en 21.00 uur. 
 

 

Bij de reissom is inbegrepen: 
vervoer per luxe touringcar, 2 kopjes koffie met gebak, rondrit met de Hank -O- Motief, 
koffietafel met kroket, ludieke klompendemonstratie, drie gangen diner 

 

Heeft u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje vóór 30 AUGUSTUS opgeven op een van onderstaande 

locaties:     MARIA KOLEN, MOLENAKKERS 19F, 5571 LB BERGEIJK 

 

Aanmelden is ook mogelijk door het te betalen bedrag van € 72,25 p.p. vóór uiterlijk 30 augustus over te maken naar 

bankrekening: NL58 RABO 0106 3136 30   t.n.v. KBO Bergeijk.  Als omschrijving vermelden “Busreis EMA 16 SEPTEMBER” 

Voor inlichtingen Mevr. Kolen tel. 06-53304125.  Bij opgave gelieve met gepast geld betalen. 

Schrijf u snel in!!! Op deze dagtocht zijn maar 90 plaatsen beschikbaar en vol = vol!!!! 
 

================================================================================= 

AANMELDINGSSTROOK 

Naam______________________________________________________________________ 

 

Adres__________________________________Telefoon _____________________________ 

 

Geeft zich met ______ personen op voor de dagtocht op  16 september 


