Programma
Zondag 26 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019

Zondag 26 mei: Eerste ontmoeting




Alle gasten reizen naar Utrecht en checken in bij hun hotel
Vanaf 14.00 uur kun je je programmaboekje
ophalen bij de Winkel van Sinkel
‘s Avonds een heerlijk ontmoetingsdiner

Maandag 27 mei: Utrecht ontdekken
Verschillende groepen gaan via allerlei activiteiten
Utrecht ontdekken. Je kunt meedoen aan:




Historische stadswandeling
Stadsrondvaart
Escape room

‘s Avonds komen we bij elkaar voor een gezellige avond
in een bruin café. Wie gaat de PubQuiz winnen?

Dinsdag 28 mei: Sprookjesachtig!
We brengen een bezoek aan het sprookjeskasteel de Haar.
Je kunt meedoen aan:
 De rondleiding door het kasteel
 Wandeling ‘t Natte Laand incl.
 natuur meditatie
 Wandeling Wielreveld
 Fietstocht
Het kasteel heeft ook een prachtige tuin

Woensdag 29 mei: Museums
Utrecht heeft veel bijzondere musea. Op deze dag kun je er een paar
verkennen:
 Centraal museum, Nijntje museum,
Rietveld Schröder huis en het Spoorweg
museum
Verder gaan we de Dom toren beklimmen
en…‘s avonds is er een bierproeverij

Donderdag 30 mei: Europa meeting,
Recordpoging & Party!!!
De Europa meeting is in de schilderachtige houtzaagmolen “de Ster”:
 Het thema is Empowerment, met presentaties over hoe je in je
kracht kunt staan
Aansluitend wordt het museum ‘Van Speelklok tot Pierement’ bezocht!

RECORD
ATTEMPT

Om 19.00u gaan we een record proberen te
vestigen met de grootste bijeenkomst van
mensen van bovengemiddelde lengte!

En…‘s avonds is er een diner met een
spetterend feest in stadion Galgenwaard!

Vrijdag 31 mei: Uitje Alkmaar & Zaanse Schans
Met bussen gaan we eerst naar Alkmaar, genieten daar van een smakelijke
lunch en gaan dan naar de Zaanse Schans
 Kaasmarkt in Alkmaar
 Klompenmuseum, molens enz.
Of…ervaren roeiers kunnen in Leerdam
heerlijk roeien, lunchen en de glasblazerij bezoeken

Zaterdag 1 juni: Utrecht “anders”
Op deze dag zijn er bijzondere rondleiding om Utrecht vanuit een andere
invalshoek te leren kennen:
 Rondleiding vanuit het oogpunt van een dakloze
 3 uur smullen bij de street food tour
 Onderaardse archeologische tocht
 Historische stadswandeling
‘s Avonds is de gala-avond, het
zogenaamde Europabal!
Na een overheerlijk diner
dansen we op de muziek van
een live band

Zondag 2 juni: vrij in te vullen
Omdat veel deelnemers op deze dag weer naar huis rijden, wordt er niets
georganiseerd. Maar in het programmaboekje vind je verschillende
suggesties voor uitjes op deze dag:
 Terrasje pakken
 Wetenschapsmuseum
 Gezellig shoppen in Utrecht
 Hortus Botanicus (bijzondere tuin)
 Sterrenwacht
 Dagtrip naar Amsterdam

Aanmelding
Meld je aan door op Aanmelden te klikken,
of ga naar www.klublangemensen.nl
Speciale aanbiedingen van hotels met korting
vind je op de Klub Lange Mensen website

Tot ziens in Utrecht !!!

