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Reisje naar Mûnkeboe en de brouwerij in Jever

Reisje woensdag, 12 september 2018
met Stichting 55+ ASW en Vrouwen van Nu afdeling Adorp

De reis gaat naar het museumdorp Mûnkeboe en naar de beroemde brouwerij van Jever 
Pilsener. Vergeet het paspoort dus niet. We reizen met een touringcar van DEIMAN-tours.

Vertrek 7.45 uur Sauwerd parkeerplaats Dorpswinkel

Vertrek 8.00 uur Adorp benzinepomp Adorp

Om 10.00 uur zijn we in Mûnkeboe wordt het dorpsmuseum bezocht, we worden ontvangen 
met	koffie	en	krentewegge	waarna	u	in	de	gelegenheid	bent	inzicht	te	krijgen	in	het	leven	en	
werken van de voormalige bewoners van een klein dorpje aan de rand van het veengebied.

Om 11.30 uur vervolgen we onze reis naar Jever waar we om 12.30 uur arriveren tot 14.00 uur 
hebben we pauze om een hapje te eten en het mooie stadje Jever te bezoeken.

De Brouwerij ontvangt ons om 14.00 uur en geeft ons uitleg over het bereiden van de beroem-
de Jever Pilsener, Tijdens deze rondleiding wordt uitgelegd hoe uit water, mout, hopextract, 
haver en hop de unieke Jever Pilsener wordt gemaakt. Een deskundige brouwerijgids navi-
geert u door het historisch brouwerijmuseum en productiebedrijf.

En natuurlijk kunt u ook even proeven en de brouwerijwinkel bezoeken.

Om 16.00 uur vervolgen wij onze reis naar Grossfehn-Holtrop naar Saatbetrieb v de Walle, 
hier gaan we om 17.00 uur genieten van een uitgebreid snitzelmenu.

We hopen om 20.30 uur weer terug te zijn in Adorp en om 20.45 uur in Sauwerd

Iedereen is van harte welkom. Geef u snel op want vol=vol.

De prijs van deze mooie reis bedraagt € 52,00 per persoon.

Het bedrag dient u voor 5 september 2018 over te maken op rekening NL61RABO0300804008 
t.n.v. Stichting 55+ ASW onder vermelding van  Reisje 12 september 2018.

Opgeven kan tot 5 september 2018 bij: 
Enge Onnes  telefoon 0595-438641

Trijntje Kruijer  telefoon 050-3061318 of 06-29978967

Willy Sikkens  telefoon 050-3061263 of 06-53733987


