16 augustus
2019

Rommelbode 37, Mei 2019
MTVC-ledenmiddag
Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert de MTVC haar
ledenmiddag in Best Western Plus City Hotel Gouda, Hoge
Gouwe 201, 2801 LE Gouda.
13:00 uur - Ontvangst in de bar van het hotel
13:30 uur - Algemene Leden Vergadering
14:45 uur - Lezing door Frits van der Linden: “Hans Kresse
en het Kresse Museum”

Inhoud
ALV Gouda

1

Bommelwandeling Zaltbommel 2

Een lezing over, en het werk van Hans Kresse en de verzameling van Frits van der Linden in
het Kresse Museum.
Als extraatje zal Tim Artz na de ALV tot ongeveer 16.30 uur signeren.
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15:30 uur – In groepen wandelen naar (450 meter), en rondleiding in, het vernieuwde
Kresse Museum. Turfmarkt 20, 2801 HA Gouda.
Aanmeldingen voor 14 juni 2019 bij kwetal@toondertijd.nl

Theaterwandeling in Zaltbommel.
Wie op zoek is naar een bijzondere wandeling moet zeker deelnemen aan de
theaterwandeling Bommel in de Waard in de vestingstad Zaltbommel.

Wanneer?
Vrijdag 21 juni 2019
Start 18.00 – 18.45 – 19.30 – 20.15 uur
Zaterdag 22 juni 2019
Start 10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 13.45 – 14.30 uur
Zondag 23 juni 2019
Start 10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 13.45 – 14.30 uur
Tickets zijn 15,- excl. servicekosten per bestelling.
Waar?
Het Stadskasteel in Zaltbommel
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Nonnenstraat 5
5301 BE Zaltbommel
Loop over de historische stadswallen en singels, door de eeuwenoude binnenstad en langs
de stadsmuur en uiterwaarden. Tijdens deze route wordt u getrakteerd op theater, muziek,
poëzie, kunst en dans uitgevoerd door kunstbeoefenaars, zowel amateurs als professionals,
uit de gehele regio. De voorstellingen en kunstuitingen zijn geïnspireerd op de tot de
verbeelding sprekende verhalen van Marten Toonder, de Bommelsaga. De wandeling duurt
drie uur.
Over de Bommelerwaard
De Bommelerwaard is een prachtige regio in de provincie Gelderland die wordt gevormd
door de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Het kent een afwisselend landschap met
karakteristieke dorpen en kastelen, kronkelende dijken en boeiende uiterwaarden. Aan de
rand van de Bommelerwaard ligt aan de rivier de Waal de oude vestigingsstad Zaltbommel,
in de volksmond ook wel Bommel genaamd. Met zijn historische stadswallen, middeleeuwse
straten, fraaie doorzichtjes en bijzondere allure bij uitstek geschikt voor een culturele
wandeling waarin de gehele Bommelerwaard met elkaar verbonden wordt.
Parkeren
Gratis parkeren in Zaltbommel is mogelijk aan de Beersteeg, Omhoeken, parkeerterrein
Oude Wasserij en nabij het station.
De route loopt over verharde en onverharde paden en wegen en is gedeeltelijk moeilijk
begaanbaar voor rolstoelgebruikers en rollators.
De kaartverkoop gaat heel snel. Dus als u mee wilt wandelen: De tickets zijn te koop
via https://www.ikwileenticket.nl
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