CULTUREEL

Het Cultureel programma:

Zie de aanbiedingen voor 2021 van het Theater aan het Vrijthof in onderstaand
attachment.

De kortingsregeling voor de Foroxity-bioscopen verandert per 1 juni 2020, zie onder voordeel
en schouwburg.
Indien de corona-crisis het toelaat is het programma voor de dagtochten van 2021 als
volgt:
Zaterdag 17 april: Naturalis Leiden

Dit hernieuwde en verder uitgebreide museum hoeft eigenlijk geen toelichting. Het is uniek en
imposant in zijn soort. Het is het nationale kennisinstituut over biodiversiteit en een fonkelnieuw
familiemuseum met alles over de natuur. Kijk zelf op www.naturalis.nl

Voor wie dat wil is er tijd te maken voor een bezoekje aan het eeuwenoude centrum van deze
mooie universiteitstad.

Kosten voor deelname € 45,00 p./p. inclusief entree en diner, voor houders van een
museumjaarkaart zijn de deelnamekosten € 34,50.
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Vertrek bus: Station Nuth om 7:40 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 8:00 uur.

Maandag 3 mei: Romeinse nederzetting en het stadje Xanten (D).

Het oude Xanten is een knus en gezellig plaatsje. De oorsprong ligt in de Romeinse tijd. De
opgravingen en reconstructies ten noorden van de huidige stadskern tonen dat heel duidelijk
aan.

Een monumentaal amfitheater, de enorme haventempel en een verdedigingsmuur: in
Archeologisch Park Xanten (Duits: Archäologischer Park Xanten) loop je tussen
gereconstrueerde gebouwen en originele resten van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana,
een Romeinse kolonie aan de noordkant van het Duitse stadje Xanten. Stap binnen in een
Romeins huis, leer alles over gladiatoren en neem een kijkje in de Romeinse keuken. In de
ochtend bezoeken we dit grote openluchtmuseum.

Na binnenkomst bent u vrij om zelf op ontdekkingsreis te gaan. In het park is gelegenheid voor
toiletbezoek, Kaffee und Kuchen of een klein hapje. Zie voor meer info https://apx.lvr.de

U bepaalt zelf hoe lang u hier wilt blijven. Met behulp van een in de bus verstrekte plattegrond
vindt u gemakkelijk de weg naar het ernaast gelegen stadje. Vergeet dan niet via de
Kriemhildmolen, met een uit grootmoederstijd stammend winkeltje, de stad in te lopen.

Kosten voor deelname € 33,00 p./p. inclusief het diner aan het einde van de dagtocht.

Vertrek bus: station Nuth om 8.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 9.00 uur.
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Woensdag 19 mei: Kasteel Anholt in Isselburg (D)

De vorsten zu Salm-Salm verbouwden rond 1700 de bestaande burcht tot een barok kasteel.

Tot op vandaag woont de familie in één van de vleugels. Zij hebben o.a. de zalen die vroeger
voor staatsaangelegenheden werden gebruikt voor ons opengesteld.

We zullen onder begeleiding van een gids worden rondgeleid. Zie voor meer info http://www.w
asserburg-anholt.de

Voordat we rond 14:30 uur het kasteel bezoeken gaan we naar het Biotopwildpark Anholter
Schweiz. Vorst Leopold zu Salm-Salm bouwde als herinnering aan zijn huwelijksreis een kopie
van het Vierwoudsteden meer, compleet met een Zwitsers chalet en een rotslandschap.

In dit park is gelegenheid voor toiletbezoek. In het Zwitsers huisje bevindt zich een eenvoudig
restaurant voor bijvoorbeeld koffie met gebak en/of een lunch. Zie voor meer info http://www.a
nholter-schweiz.de

Kosten voor deelname € 46,00 p./p. inclusief entrees voor het wildpark, het kasteel en diner aan
het einde van de dagtocht.

Vertrek bus: station Nuth om 8.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 8:30 uur.
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Zaterdag 29 mei t/m zaterdag 5 juni 8-daagse wandel en excursiereis naar Altenmarkt in
Oostenrijk.

Wij kunnen deze reis voor onze leden aanbieden voor een speciale prijs van € 529,- p./p. op
basis van halfpension. De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 98,-. Deze reis is geschikt
voor de actieve wandelaar, maar ook voor mensen met minder mobiliteit. Het programma van
deze reis en verdere info is alleen op aanvraag te verkrijgen via ons Info-Centrum.

Zaterdag 3 juli: Vianden.

We bezoeken eerst de waterkrachtcentrale. Deze pompkrachtcentrale is met 1100 megawatt
een van de grootste van Europa. Rond het middaguur gaan we naar Vianden met vrije tijd voor
eventueel een lunch op eigen gelegenheid en vervolgens brengen we een bezoek aan het
kasteel.

Deze dagtocht is gezien de vele trappen en hellingen niet geschikt als men slecht ter been is.

Kosten voor deelname € 40,00 p./p. inclusief entree en diner.

Vertrek bus: station Nuth om 7.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 8:00 uur.

Zaterdag 24 juli: ’ t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen.

Kunst uit zand op wereldtop niveau. Deze zand sculpturen zijn zo indrukwekkend dat zij voor
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langere tijd worden geconserveerd en overdekt te bezichtigen zijn. Het thema is 75 jaar
bevrijding.

Kijk op www.zandsculpturen.nl .

Als er tijd over is maken we nog een uitstapje in de buurt. Onderweg naar huis sluiten we de trip
af met een diner.

Kosten voor deelname € 44,00 p./p. inclusief entree en diner.

Vertrek bus: station Nuth om 8.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 8:30 uur.

Zondag 5 sept.: Bloemencorso in Zundert.

Een fascinerende beleving voor jong en oud die we graag opnieuw aanbieden.

Zie ook https://corsozundert.nl

De busreis en het aansluitende diner zijn in de prijs begrepen. Indien een tribuneplaats nodig is
dan moet dat zelf worden geregeld.

Kosten voor deelname € 45,50 p./p. inclusief entree en diner.
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Vertrek bus: station Nuth om 9.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 9:30 uur.

Woensdag 15 dec.: Kerstmarkt Leuven.

Dit jaar eens niet naar Duitsland maar naar het betoverende Leuven. Afwijkend zal zijn een
diner in Leuven zelf. Zo krijgen we de kans om de markt te zien met zijn sfeervolle verlichting.
De bus brengt u tot midden in de stad.

Kosten voor deelname € 42,00 p./p. inclusief diner.

Vertrek bus: station Nuth om 11.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 12:00 uur.

Algemeen

Aanmelding voor deelname aan de dagtochten kan op ons Infocentrum tijdens de openingsuren
of per mail.
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Bij aanmelding per mail gaarne pas betalen na een bericht terug dat er nog plaatsen
beschikbaar zijn.

Op het moment dat uw betaling bij ons binnen is, wordt u een plaats in de bus toegekend.

Zonder tegenbericht van ons moet u op de betreffende datum gewoon op tijd bij de bus
aanwezig zijn. Bij afmelding krijgt u uw geld terug, behalve wanneer de afmelding gebeurt in de
laatste 7 dagen. In dat geval krijgt u alleen eventueel entreegeld terug.

Bij bustochten vertrekken wij steeds op tijd. Wij kunnen géén rekening houden met laatkomers
!!

Betaling

De betaling voor de bustochten dient te geschieden op: Bankrek.nr. NL63 INGB 0003 1248 08
t.n.v. VPCB te Geleen.

Vermeld bij uw betaling steeds uw lidmaatschapsnummer en om welke activiteit het gaat !

Helaas verstrekt de Schouwburg Sittard onze leden geen korting meer.

Parkstad Limburg Theaters

Zie de bijlage voor de volledige tekst van de kortingsregeling.

PV-code voor internetbestelling is VPCBDSM*20
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