
Programma Provinciedag 2019 
donderdag 19 september in Hoorn 

 
 

• Ontvangst in Grand Café ’t HOP 
Wij verwachten u tussen 9:30 en 10:00 uur in Grand Café ‘t HOP bij Schouwburg Het Park, 
Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn. 
Hier krijgt u koffie met iets lekkers. 
Om 10:30 uur starten we met het programma. 
 
•  Wandeling 
Onder leiding van een commissielid wandelt u in kleine groepjes door de oude stad naar het 
voormalig gevangeniseiland Oostereiland. 
 
• Rondvaart en Bezoek Museum van de 20ste eeuw 
Op het Oostereiland scheept de helft van de totale groep zich in voor een rondvaart. 
De andere helft bezoekt het Museum van de 20ste eeuw. 
Vervolgens wordt er gewisseld. 
 
• Film bij Cinema Oostereiland 
Met de hele groep bekijken we bij Cinema Oostereiland een documentairefilm over Hoorn. 
 
• Afsluiting in de Brasserie 
We sluiten de dag af met een drankje en hapje in de Brasserie 
 
• Wandeling naar het Station/Parkeerplaats 
Tot slot wandelen we gezamenlijk terug naar het station en de parkeerplaats. 
 
Prijs: € 40,00 
Dit is inclusief 2x koffie met gebak, lunchpakket, rondvaart, film, drankje en hapje. 
 
Belangrijk: 
Entree Museum is inclusief op vertoon van de Museumjaarkaart (MJK) 
Heeft u geen MJK? Dan betaalt u €5,00 extra, contant te voldoen. Doe hiervoor €5,00 in een 
envelop met uw naam erop. En geef deze af bij het tekenen van de presentielijst. U ontvangt een 
bewijs van betaling. Dit bewijs geeft u bij het museum aan de begeleidster van de wandeling. 
 
Annuleringsvoorwaarden: 
Kosteloos annuleren kan tot 19 juni 2019 
Hierna zijn er kosten aan verbonden. Als iemand van de reservelijst uw plaats kan innemen, blijven 
deze beperkt tot €2,50. 
Indien dit niet lukt, dan zijn we genoodzaakt de reeds voor u gemaakte kosten door te berekenen. 
Annuleringsverzoeken dienen persoonlijk gedaan te worden. 
 
Informatie: 
Mary Ruijter, De Wieken 79, 1622 GR Hoorn, 06-10187370, ruijterfit@gmail.com 
 
Opgave: 
Per e-mail naar ruijterfit@gmail.com 
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en of u wel/geen 
Museumjaarkaart heeft. 
Uw opgave is definitief na betaling van € 40,00 
op rekeningnummer  NL89 RABO 0134 2614 88 
t.n.v. Provinciale Commissie Reizen, Noord-Holland 
onder vermelding van ‘Provinciedag 2019’. 


