
Busreis naar pittoresk Giethoorn en wandeling door 

vissersdorp Urk met gids Yulan Tjoa op Zaterdag 27 Mei  

Vertrek: 9.30 Pluspunt, Smeenklaan 1, Amstelveen (Graag om 9.15 aan 

de Amsterdamseweg staan, alwaar de bus komt voorrijden).  
Terug: circa 18.00 bij Pluspunt 

 
Graag organiseren wij voor onze leden deze keer een hele dag uit. Wij 

hebben een busreis uitgezocht naar het vermaarde Giethoorn, het 

“Hollandse Venetië” in Overijssel, een ‘must’ voor Chinese toeristen die 
Nederland bezoeken.  

 

Door veenontginning en 
turfafgraving is Giethoorn 

verworden tot een schilderachtig 
plaatsje met veel water rondom, 

sloten, vaarten, plassen en 
bruggetjes. Langs de oevers staan 

op afzonderlijke  eilandjes de oude 
rietgedekte boerderijen met 

“kamelendaken” en prachtig 
onderhouden tuinen.  

Bij aankomst in Restaurant Fanfare kan worden gebruik gemaakt van de 
toiletten en daarna maken wij van hieruit een rondvaart door Giethoorn. 

In de boot wordt koffie en thee geserveerd. 

 

Na de rondvaart, vertrekken wij 
naar Tollebeek alwaar een warme 

lunch op ons wacht, gekozen is 
voor het Urker vismenu.  

Om in de sfeer te blijven hebben 
wij een andere route gekozen voor 

de terugtocht. Wij gaan na de 
lunch naar het dorp Urk, de ‘Parel 

van Flevoland’.  
Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp, een voormalig eiland 

met kleine monumentale huisjes, gesitueerd in een doolhof van steegjes. 
We maken daar een korte wandeling om dat eilandgevoel te proeven. 

Wellicht is er ook tijd om te shoppen.  
Wij rijden terug naar Amstelveen over de Markermeerdijk. Deze dijk 

tussen Lelystad en Enkhuizen was bedoeld voor de inpoldering van het 

zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de Markerwaard. Vanaf 
Enkhuizen rijden we door de groene polders van Noord Holland, terug 

naar huis.  
Circa 18.00 uur arriveren wij weer in Amstelveen. Hopelijk tevreden na 

een gezellig dagje uit.  
Degene die daarna samen wat wil eten kan dat aan mij aangeven, echter 

kan ik het best begrijpen dat na zo’n dag, iedereen wel weer naar huis wil. 
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Het wordt een makkelijke busreis, ook geschikt voor de ouderen onder 

ons. En natuurlijk zijn introducés welkom. 
 

Aanmelden bij: Elly Ang graag per email elly.ang@casema.nl (degene die 

zich reeds aangemeld hebben krijgen voorrang, daarna geldt de datum 
van binnenkomst van betaling). Wees er dus snel bij. 

 
Kosten: 39,50 euro voor leden en 45 euro voor introducees (busreis, gids, 

rondvaart, koffie/thee en warme lunch). 
 

Het bedrag graag vóór 6 mei 2017, overmaken op IBANnr. NL85 INGB 
0006 077092 t.n.v. De Vriendschap ovv ‘Busreis Giethoorn’.   

 
Hing Teng en Yulan Tjoa (email tjoayulan@gmail.com) 
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