
Daguitstapje 
 
op zondag 19 mei 2019 
 
Aan: alle juniorleden en seniormedewerkers. 
 
 
Het daguitstapje voor 2019 brengt ons ook dit jaar naar Zuid-Limburg en België, waar we een bezoek 
gaan brengen aan Chateau Neercanne, een terrassenkasteel met een mooie Franse tuin. 
Daarna gaan we de ondergrondse grotten bezichtigen in België. 
Ook een geweldige beleving. 
  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
09.00 uur Vertrek per auto’s vanaf het Kennedyplein. 
10.00 uur Aankomst bij Chateau Neercanne met rondleiding over en door het Kasteel en een 

wandeling in de bossen rond het kasteel en langs een oude smokkelroute. Per auto 
gaan we dan naar de Observant, een kunstmatige berg vanwege de Enci-groeve. 

12.00 uur Nuttigen van het zelf meegebracht lunchpakket. Dit doen we (afhankelijk van het weer) 
buiten, dan wel in een Belgisch cafeetje. 

12.45 uur We wandelen verder via het plateau van Caestert naar de ingang van een 
grottenstelsel. Hiervoor moet je wel power in de benen hebben. Na een kort bezoek in 
de groeve gaan we verder naar een hoog gelegen rotspunt. Van hieruit heb je een 
geweldig uitzicht over de Maas en het Albertkanaal. 

 Dan is het tijd voor een drankje en een heerlijke verrassing. 
 
17.15 uur Vertrek uit Zuid-Limburg (terug in Maasbree om ongeveer 18.15 uur) 
 
Meenemen: Lunchpakket met drinken. 

Oude kleding en stevige schoenen. 
 

Kosten: € 7.00 per persoon (te betalen bij aanmelding). 
 
Wie kan er meegaan: - juniorleden 
  - seniormedewerkers met echtgenote/vriendin 
  - anderen, b.v. ouders, broertjes, zusjes   
          - informeer dan even bij P. Schutte, tel: 4653183 
  



Aanmelden:  Vóór 10 mei a.s.  Wie zich te laat aanmeldt, loopt het risico dat de auto’s 
volgeboekt zijn. 

 
Hoe moet je aanmelden: bijgevoegd strookje invullen en met € 7,00 in een enveloppe afgeven  
  bij Jan Vullings, Velsengoed 1, tel. 4653212 

 

 

 
 
 
Daguitstapje Jeugd en Natuur op 19 mei 2019 
 
 
Ik doe mee aan het daguitstapje,  
 
  
Naam:____________________________________tel.:___________________ 
 
 
 
en mijn vader of moeder wil wel rijden:     ja  /  nee 
 
 
 
Verder willen mee:   _______________________________________________  
 
 
 ______________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________ 
 
  
 ______________________________________________ 
 
 
 
Bedrag: € ____________ Betaald: Ja / nee 
 
 
(ps: reisgeld wordt vergoed door Jeugd en Natuur) 

Hierlangs afknippen 


