Dagtocht naar Urk op donderdag 11 april 2019

Wie kent niet het hele kleine flesje Yakult?
Alweer 80 jaar geleden bracht de wetenschapper dr. Minoru Shirota, na jarenlang
onderzoek, het eerste flesje op de markt in Japan. Daar ging natuurlijk heel wat
onderzoek aan vooraf. In 1994 werd Yakult geïntroduceerd in Nederland. De
melkzuurbacteriën van Yakult hebben een bijzondere eigenschap, ze komen namelijk
levend in de darmen aan. Ook topsporters drinken Yakult.

Om 8.30 uur halen we de deelnemers uit Rosmalen op het Gildeplein op. Daarna
rijden we naar de Pastoor van Thiellaan in Hintham voor de overige deelnemers. De
reis gaat dan richting Urk.

Na ontvangst met koffie bij de Yakultfabriek krijgt u een rondleiding. Om ongeveer
12.30 uur staat vervolgens de koffietafel klaar. Daarna verkent u Urk. U gaat onder
leiding van een gids door een doolhof van smalle steegjes (ginkies) van oud Urk. U
komt langs de bezienswaardigheden op Urk, maar ook op idyllische plekjes waar u als
toerist niet zomaar komt! Onderweg vertelt de gids u niet alleen over het oude Urk,
maar ook krijgt u leuke en grappige anekdotes te horen. We sluiten de dag af met een
3-gangen diner.

Urk is echt een rots in de branding. Vele eeuwen hielden de bewoners het vol op hun
keilemen bult te midden van een woeste Zuiderzee. Ook na de inpoldering wisten ze
hun eigen cultuur uitstekend te bewaren. Urk blijft wat het is: een pittoresk dorp met
een unieke cultuur waar het trots op is. De schilderachtige huisjes liggen dicht tegen
elkaar aan langs hellende straatjes. Op de bult was immers een groot tekort aan
ruimte tijdens de vele eeuwen dat Urk nog een eiland was in de Zuiderzee.
De kosten voor deze dagtocht bedragen € 63,00 voor HEVO leden en € 68,00 voor
niet-leden.
Aanmelden kan bij Theo van der Plas : tel. 073-5236455 of 06-55141723 mailen kan
ook naar : dinos@wxs.nl
Het verschuldigde bedrag voor de dagtocht maakt u over naar rekeningnummer:
NL12RABO0184555531 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van :
dagtocht Urk + uw telefoonnummer/gsm. Zie verder de reisvoorwaarden HEVO in de
reisfolder.

