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Aan: Alle leden Vereniging BAM Gepensioneerden

Najaarsbijeenkomst, bezoek Themapark “de Westlandse druif” met rondvaart door het
Westlandse glastuinbouwgebied
Geachte heer/mevrouw,
Op woensdag 12 en dinsdag 18 september 2018 organiseren wij een bezoek aan het
Themapark “de Westlandse druif” in Monster in het Westland, de zogenaamde Glazen
Stad van Nederland.
We worden rondgeleid door vrijwilligers die ons met veel enthousiasme vertellen over de
druiventeelt die aan de basis heeft gestaan van het succes van de Westlandse glastuinbouw.
U hoort interessante feitjes over de druiventeelt en de werkzaamheden. Er worden leuke
anekdotes verteld. Een boeiende film geeft ons een mooi beeld en we nemen nog een kijkje
in het fotomuseum.
Daarnaast maken we een vaartocht vanaf de steiger langs het terras over de vele vaarten
door het Westlandse gebied.
Programma van deze dag:
10.30 uur – 11.15 uur: Ontvangst met koffie/thee en druivencake;
11.15 uur – 13.00 uur: Rondleiding in de kassen, vertoning van de film over de teelt van
deze druiven en een bezoek aan het museum, of
rondvaart door het Westlandse glastuingebied, (in de middag wordt
gewisseld van deelnemers);
13.00 uur – 14.00 uur: Lunch buffet met diverse broodsoorten met ham, kaas, kipfilet,
zoetwaren, kroket, alles met melk/karnemelk en natuurlijk druivensap,
14.00 uur – 16.00 uur: Rondleiding en rondvaart als bovengenoemd,
16.00 uur – 17.00 uur: Drankje en gezellig bijpraten(u ontvangt 2 muntjes voor drankjes,
meerdere consumpties zijn voor eigen rekening),
17.00 uur:
Buffetdiner met de Druiventuin BBQ met o.a. huzaren- en vissalade,
kipsaté, saucijsjes, bief- en visstukjes, grilburgers, saladebar, frites en
stokbrood en als dessert een mini schuitje druiven,
Ontvangst, gezamenlijke lunch en dinerbuffet vinden plaats in Brasserie “De Druiventuin” en
“de Bonnenzaal”. Bij mooi weer kunnen we ook gebruik maken van het buitenterras.
Locatie en parkeren:
Bezoekadres is Vlotlaan 535 te 2681 TW Monster op het bedrijventerrein Vlotlaan.
Komend vanuit de richting Amsterdam (A4) of Rotterdam (A20) volgt u richting
Poeldijk/Den Haag en vervolgens de N211 tot in Monster. U krijgt vanzelf borden
Bedrijventerrein Vlotlaan; op de rotonde neemt u de afslag Bedrijventerrein en na ca. 50 m.
rechtsaf. Na 150 m. ziet u rechts het themapark liggen. Let op: de route vanaf de snelwegen
en op de N211 kent veel rotondes en stoplichten en duurt dus langer dan verwacht.

Eigen bijdrage, parkeerkosten en aanmeldingsformulier:
De eigen bijdrage voor deze najaar bijeenkomst bedraagt € 38,-- per persoon. Parkeren kan
op het bij het themapark gelegen parkeerterrein en is gratis. Dieetwensen kunt u op het
aanmeldingsformulier aangeven. U dient echter zelf de bediening hierop te attenderen.
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Met het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend, schrijft u zich in voor
deelname aan deze dag en machtigt u de penningmeester het verschuldigde bedrag rond
18 september van uw rekening af te schrijven.
Het maximum aantal deelnemers is 125 personen per dag. Op het aanmeldingsformulier kunt
u aangeven welke dag uw voorkeur heeft. De volgorde van ontvangst van uw inschrijving
bepaalt verder uw deelname. U krijgt dit per e-mail bevestigd.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk dinsdag 4 september 2018 in ons bezit te zijn.
Onverhoopt afzeggen:
Indien u na inschrijving toch onverhoopt verhinderd bent, meldt u dit dan direct aan:
Cor Cornelisse
Rijk van Tongeren

mobiel: 06 832 010 20:
mobiel: 06 302 975 04:

e-mail: cornelisse@live.nl
e-mail: rijk.van.tongeren@home.nl

Indien de afmelding plaats vindt na 15 september 2018 zijn wij in verband met gemaakte
afspraken, genoodzaakt het inschrijfgeld te innen.
Bereikbaarheid op 12 en 18 september 2018:
Receptie De Westlandse Druif
Cor Cornelisse
Rijk van Tongeren

telefoon: 0174 248 787
mobiel: 06 832 010 20
mobiel: 06 302 97 504

Wij ontmoeten u graag op 12 of 18 september a.s. in het Themapark “de Westlandse druif”
in Monster
Met vriendelijke groet,
Namens de Activiteitencommissie
Vereniging BAM Gepensioneerden

Rijk van Tongeren en Cor Cornelisse

Bijl.: Aanmeldingsformulier met machtiging
Kijk ook eens op de website: www.westlandsedruif.nl

