
Dagtocht LINGE-CRUISE / GLASBLAZERIJ LEERDAM 
DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019 

Vertrek bij “De Jeugdhoeve” om 08.45uur. 
 

08.45 uur Vertrek 's Heerenhoek. 
10.00 uur: Twee kopjes koffie of thee met appelgebak bij restaurant De 7 Bergsche Hoeve te Zeven-
bergen 
10.45 uur Vertrek 
11.45 uur: Aankomst in Leerdam om in te schepen bij Rederij Leerdam 
voor een twee uur durende boottocht over de Linge. 
12.00 uur: Boottocht van twee uur over de langste rivier van Nederland, 
de Linge. Met haar 108 km lengte misschien wel de mooiste rivier van Ne-
derland. De Linge kronkelt door een prachtig Hollands en zeer afwisse-
lend landschap. Tijdens de tocht kunt u naast de koffietafel (aan tafel 
geserveerd) genieten van een adembenemend stukje Nederland vanachter 
glas in de luxe binnen salon, of in de zon of met een frisse neus op de bui-
tendekken. Bij vertrek heeft u een mooi uitzicht op de haven, de oude 
stadswallen en de “Royal Leerdam ” Kristal fabrieken. Vervolgens ziet u, 
afhankelijk van de waterstand en het tijdstip, stroomop- of afwaarts 
vanuit Leerdam, het prachtige decor van de Linge aan u voorbij trekken. 
Betuwse koffietafel: diverse soorten wit en bruin brood, witte en bruine zachte bolletjes, harde brood-
jes, rozijnenbrood, roomboter, (dieet) margarine, fruit confitures, diverse zoetwaren, 5 soorten vlees, 2 
soorten kaas, kroket en 2x koffie/thee. 
14.00 uur: Einde boottocht, een korte wandeling naar de Glasblazerij aan de Zuidwal in het centrum van 
Leerdam 
14.20/14.30 uur: Demonstratie glasblazen: u beleeft hoe op ambachtelijke wijze van heet vloeibaar glas 
prachtige glazen kunstobjecten maken. 
Voor jong en oud blijft glasblazen een van de meest spectaculaire ambachten. Vuur, behendigheid, pure 
spierkracht en jarenlange ervaring zijn nodig om de hete, stroperige substantie vorm te geven. Je kan 
goed zien hoe glasblazers van heet vloeibaar glas de meest uiteenlopende kunst-, decoratie- en design-
objecten maken. U neemt plaats op de tribune om alle verrichtingen van de glasblazers te volgen. Als de 
voorlichter aanwezig is,  licht deze dit prachtige ambacht nog mondeling verder toe! Indien gewenst 
kunt u na de demonstratie een kijkje nemen in de winkel of iets drinken in De Uitblaserije ( niet inbe-
grepen ). 
ca. 16.00 uur Vertrek vanuit Leerdam.  
18.00 uur: Afscheidsdiner restaurant De 7 Bergsche Hoeve te Zevenbergen) 
21.00 uur: Thuiskomst. 

Prijs per persoon:  €  75.00  
 

Bij voorkeur betalen via de bank.  
Rekening nr.:   NL65 RABO 0130 0972 25 t.n.v.  Ouderensociëteit   
’s-Heerenhoek,  met vermelding:  “Najaarsreis 2019”   
(Graag betalen vóór dinsdag 3 september, dit in verband met doorgeven aantal deelnemers) 

Bent u slecht ter been neem uw rollator mee, dit is geen probleem, er is genoeg bergplaats  in de bus. 
 
U kunt zich ook opgeven in De Jeugdhoeve op maandag 2 september tussen 15.30 en 16.30 uur. 

VOL is VOL 
De reiscommissie wenst u een fijne dag. 

Kees Rentmeester: Tel. 0610170143, Jo Rentmeester-Beulens en Ferdy Grimminck. 
 

N.B. Eventuele gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deelnamekosten zal geschieden indien er sprake is van zeer 
bijzondere omstandigheden. Het bestuur neemt hierover dan in overleg met u een beslissing. 

 

KBO en OUDERENSOCIETEIT 's-HEERENHOEK 
www.kbosheerenhoek.nl  

 


