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Beste Auvergniaten

N

adat we een vrij koude winterperiode achter de rug hebben en de gure
oostenwind getrotseerd en geleidelijk aan gaan ontdooien beginnen we een beetje
aan het voorjaar te ruiken. Als u dit Bulletin ontvangt is het al bijna april en gaan
we u informeren over de komende voorjaarsbijeenkomst. Want Moederdag duurt
niet zo lang meer.

Waar gaat de reis naar toe? De keus is dit jaar gevallen op Schiedam, een zeer oud stadje
waar veel te zien is. Er is een mooi programma gemaakt, met behulp van onze leden
Ilonka en Paul Luscuere, die Schiedam goed kennen. We hebben de prijs weer laag op
45 euro kunnen houden, door bij te passen uit de Verenigingskas.
Schiedam is inderdaad een hele oude stad met een roemrucht verleden. Rond het eind
van de 19e eeuw stonden hier vele branderijen en stokerijen en was het een wat vervuilde
stad. In de volksmond heette de stad ook “Zwart Nazareth”, waarschijnlijk om de vele
schoorstenen en het afvalwater dat van de branderijen in de grachten werd geloosd. Er
zijn nu nog maar enkele branderijen en distilleerderijen over, deze bevinden zich nu aan
de rand van de stad.

Voorjaarsbijeenkomst 13 mei 2018
Programma
11.00 Verzamelen in Zavor, koffie met bonbon
12.45 rondleiding Jenevermuseum
13.45 lunch in Zavor
15.00 boottocht
16.15 bezoek Coöp Museum
17.00 verzamelen en eten in de “Pannenkoe”.
We verzamelen vanaf 11.00 in Koffiebar Zavor, daar kunnen we bijpraten onder genot
van koffie met een bonbon van chocolaterie “De Bontekoe”. Daarna in het museum een
rondleiding. Het museum ligt tegen de koffiebar aan. In het museum is een lift. Na de
rodleiding eten we wat in de koffiebar. Rond half drie vertrekken we naar de opstapplaats
van de rondvaart, vlakbij het museum. De vaartocht duurt ongeveer een uur. Dan kunnen
we naar het Coöp-Museum, waar Ilonka en Paul als vrijwilliger werkzaam zijn. Dit is ook
weer vlakbij de bootsteiger. Daarna kan een ieder tot 17.00 eventueel nog ergens wat
drinken, en dan eten we pannenkoek of saté in restaurant”De Pannenkoe”.
.

Nr 3 is het Jenevermuseum, Zavor ligt in de Hoogstraat. Met de achterkant tegen het
museum. Nr 26 is de opstapplaats van de boottocht. Nr 4 is het Coöperatiemuseum.
Restaurant de Pannenkoe ligt bij de Koemarkt middenonder op de kaart, bij “P”
ongeveer. Het station zie je rechtsboven, lopen is het 10-15 minuten naar Zavor.
Als je met de auto komt kun je het beste parkeren bij nr. 20 Als je vanaf het station met de
auto tot voor de deur wilt worden gebracht, dit svp bij het opgeven vermelden.
NEEMUW MUSEUMJAARKAART MEE! DAT SCHEELT VEEL GELD
NEEM UW 65PLUS PAS MEE! DAT SCHEELT NOG MEER.

