Ten noorden van Amsterdam, aan de oevers van het
Markenmeer ligt VOLENDAM waar we de oud-Hollandse sfeer
gaan opsnuiven.
Muzikaal, inspirerend, avontuurlijk, creatief en culinair zo
betitelen de inwoners zichzelf in dit pittoresk stadje.
Hun historische klederdracht en oude ambachten wekken
onmiddellijk onze nieuwsgierigheid op. Op de dijk van Volendam
vinden we het hotel “Old-Dutch” onze verblijfplaats voor het
wandelweekend.
Na een eerste verkenning bezoeken we MARKEN - vroeger een
heel klein eilandje – doch nu door het aanleggen van een dijk een
schiereilandje bevolkt door amper 1800 inwoners. Heel veel
huizen staan er letterlijk met de voeten in het water … maar
wees gerust ze steunen op palen.
Men kan er een kilometerlange wandeling maken op een 20
meter brede strook natuur met links en rechts enkel maar
water … een echte belevenis.
Op zaterdag wacht ons een nieuwe ontdekking.
Na een tocht van zo”n 80 km langs de oevers van het
Amstelmeer bereiken we Den Helder waar de veerboot
gedurende een 5 km lange tocht over zee ons naar TEXEL, het
grootste van de Waddeneilanden brengt.
Vooral de groene linkerzijde met het prachtige duinenpark
verdient onze interesse en nodigt ons uit om op speurtocht te
gaan.
Middenin het eiland ligt het stervormig stadje DEN BURG ons
op te wachten.

Vrijdag 15 september







Vertrek aan de Steenoven Herzele om 5u30
Koffiestop met ontbijtmogelijkheid in Minderhout
Doorreis naar Volendam
- Verkenning (vrije wandeling)
- Kamerinname
- Middagmaal
Bezoek aan het eiland Marken
Avondmaal en ontspanning

Zaterdag 16 september






Ontbijt
Vertrek naar Texel om 8 uur
Wandeling (vrije deelname) en bezoek stadje Den Burg
Vertrek naar Volendam omstreeks 16.15 u
Avondmaal en ontspanning

Zondag 17 september







Ontbijt
Wandeltocht (16,8 km vrije deelname)
Bezoek aan het stadje Edam
Middagmaal
Vrije tijd in Volendam
Aankomst in Herzele rond 20 uur

INSCHRIJVINGEN

www.burchtstappersherzele.be
Jacques Stevens
Albert Hermie

voorzitter
secretaris

053 624104
09 3515462

Vooraf inschrijven is een noodzaak
gezien het aantal plaatsen beperkt is.

Deelname met de steun van de club
230 euro bij een verblijf in een
tweepersoonskamer
270 euro voor een singlekamer
** Annulaties in de laatste week voor afreis
worden niet terugbetaald **
Busvervoer, verblijf en maaltijden inbegrepen

