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De busreis van deze maand voert naar een bestemming die
we 14 jaar geleden met de Senioren Zomerschool  hebben
bezocht, maar deze keer doen we dat met een aantrekkelijke
uitbreiding van het programma: een vaartocht op de Gelderse
IJssel.

De overige activiteiten van deze maand liegen er trouwens
ook niet om. Kom en doe gezellig met ons mee.

  In Kampen zal Arie ons weer oppikken om ons naar huis te
vervoeren; we hopen omstreeks 18.00 uur weer op de Ivoorhorst te
arriveren.

Ondanks dat  vaartochten erg prijzig zijn geworden, hebben we
toch gemeend u deze reis te moeten aanbieden. We zullen wat meer
uit het ondersteuningsfonds moeten gebruiken, maar vinden dat alles-
zins gerechtvaardigd. De prijs voor u is dan ook verlaagd van € 57,- tot
€ 48,- per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de hiervoor  genoemde
gelegenheden. We hopen dat u met ons meegaat op deze unieke tocht.



Woensdag 18 mei gaat Joep met ons naar het Rijksmuseum
voor Volkenkunde in Leiden voor de expositie “De Boeddha -
van levensverhaal tot inspiratiebron”.

Wat maakt het levens-
verhaal van deze spiri-
tuele leider zo
intrigerend? Waarom
zijn Boeddhabeelden
uit diverse landen ver-
schillend van elkaar?
Wat zoeken mensen
in het boeddhisme?
Deze en andere vra-
gen staan centraal in
de grote tentoonstel-
ling DE BOEDDHA.

We komen om 10.30 uur bij elkaar op Den Haag Centraal en reizen
vandaar naar Leiden. Uiteraard drinken we daar eerst een kopje
koffie en gaan de liefhebbers na het museumbezoek samen lun-
chen. Entree voor het museum bedraagt € 14,-; MK gratis. Wilt u
meegaan, meldt u dan even telefonisch aan bij Joep op nr. 070-
328.0369.

Vrijdag 20 mei ondernemen we onze tweede busreis van 2016.
Vanaf de Ivoorhorst vertrekken we om 09.00 uur richting Hattem in
Gelderland voor een bezoek aan het Nederlands Bakkerijmuseum.
We starten daar met een kopje koffie en een krakeling waarna we
“alles” te weten komen over brood en banket en we de prachtige
collecties van het museum kunnen bewonderen.

Om 13.30 stappen we in Hat-
tem aan boord van de rond-
vaartboot die ons twee uur over
de Gelderse IJssel zal dragen
naar Kampen. Tijdens deze
vaartocht, die we voor de eerste
keer maken, gebruiken we aan
boord de lunch met een kopje
soep en een kroketje.

Deelnemerskaarten voor activiteiten in mei verkopen we op
woensdag 4 mei in beide Buurtcentra van 10.00 tot 12.00 uur en
na elke bijeenkomst van de Uitgaansgroep in april, dus niet meer
bij binnenkomst. Om deze verkoop efficiënt te kunnen afhandelen,
dient u een ingevuld deelnemersformulier mee te brengen en een
gepast bedrag om te betalen. Wij zijn u zeer graag ter wille maar
de huidige manier kost gewoonweg te veel tijd en administratie en
noodzaakt ons maandelijks grote sommen wisselgeld rond te kruien.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Zondag 8 mei ons maandelijkse, gezellige zondagsdiner in
Buurtcentrum Bezuidenhout, aan de Joh. Camphuysstraat, aanvang
17.30 uur, zaal open 17.00 uur. Einde ca 19.45 uur.

Deze keer een speciaal moederdagmenu met soep, verse asperges
met warme beenham en toebehoren. Lust u geen asperges? Geef
dat op en er wordt voor een alternatief menu gezorgd.

Wilt u deelnemen en heeft u nog geen kaartje, koop het dan
uiterlijk op bovengenoemde woensdag of bel  even met Anny op
070-220.1406. Voor een drankje kunt u in de zaal voor één euro
een consumptiebon kopen.

Na afloop van het diner kunt  u alvast voor € 8,- (gepast!) kaarten
voor het volgende diner op zondag 5 juni  kopen. De uiterste
aanmelddatum voor die maaltijd is, in verband met inkopen door
de kok, woensdag 1 juni 2016.

Bij tijdige afmelding wordt u doorgeschoven naar de volgende
maand.

Vrijdag 13 mei: filmmiddag in BC Bezuidenhout aan de Joh.
Camphuysstraat. Wij vertonen de drie volgende afleveringen van de
fraaie documentaireserie “Nederland Waterland”, waarin de wateren in
Zeeland, Brabant, Gelderland en Utrecht worden bevaren.

De activiteit begint om 14.00
uur; zaal open om 13.30 uur.
Uiteraard is er een pauze met
koffie en wat lekkers en praten
we na afloop bij een drankje en
een hapje nog wat na. Voor
deelname kunt u op genoemde
verkoopdag een kaartje kopen.
Deelnameprijs is € 6-.
De activiteit is om ca. 16.30
uur afgelopen.


