
Uitje naar de stad  Buren

21 mei 2016



Introductie
De stad Buren is een uniek vestingstadje met een rijke geschiedenis. Kenmerkend  zijn het monumentale 
en beschermende stadsgezicht en zijn rijkdom aan historische gebouwen op loopafstand.

Er is eigenlijk alles: stadsmuren en wallen, grachten, een prachtige, bijzondere kerk met mooie toren, een 
raadhuis, een waag, een poortgebouw, een weeshuis in Hollandse Renaissancestijl, een synagoge, 
muurhuizen en stadspompen, diverse kanonnen en de stellingmolen ‘de Prins van Oranje. Verder zijn er 
leuke ‘snuffelwinkeltjes, geschenkhuizen en is er een museum “Buren & Oranje” met museumwinkel.

Van het voormalige kasteel van Buren, een van de grootste van Nederland,  bestaan alleen nog de 
fundamenten (in het plantsoen).



Deelnemers
Leden m/partners:

Erwin en Anja (alleen s’avonds); Frank en Johan; Geert en Adje; Jan en Lizette; 
Jos en Maaijke; René en Tania, Ton en Ludy; Yvonne en Henk en Sten en Anke.

Leden z/partner:

Annie; Gerard

Partnerprogramma:

Adje, Lizette, Maaijke; Tania; Ludy; Henk en Anke



Programma
We hebben een gevarieerd programma, waarbij de leden twee keer het fotogenieke stadscentrum van 
Buren gaan fotograferen en de partners dan een separaat programma volgen: een bezoek aan de kerk 
gevolgd door een stadswandeling o.l.v. een gids en een bezoek, ook met gids, aan het Museum Buren en 
Oranje, waarbij de historie van de Oranjes en de relatie met Buren uitgebreid aan de orde zullen komen.

We zullen echter beginnen met het gezamenlijk genieten van koffie met gebak om na het eerste separate 
deel van het programma een gezamenlijke lunch te nuttigen in Grand Café “De Hofhouding” * gehuisvest 
in een voormalige smederij uit de 16e eeuw. Na het tweede separate deel volgt het gezamenlijke, vrije 
programma waarin bezoeken kunnen worden gebracht aan de winkeltjes van Buren en een bezoek kan 
worden gebracht aan het Koninklijk Weeshuis.

Na het bezoek aan Buren gaan we naar “Bij de Nonnen” voor een gezellige afsluiting van de dag met een 
diner.

Tip: print voor je zelf de plattegrond van het stadscentrum.

*  Onderdreef 1-A ; zijstraat van Buitenhuizenpoort (zie plattegrond)



Programma
Tijdschema

Leden FVOP Partners

10.15 - 11.00 u Koffie met gebak bij Grand-Café “De Hofhouding”

11.00 - 12.30 u Fotograferen stadscentrum Bezoek kerk en stadswandelling

12.30 - 14.00 u Lunch bij Grand-Café “De Hofhouding”

14.00 - 15.00 u Fotograferen stadscentrum Bezoek museum “Buren & 
Oranje”

15.00 - 16.30 u Vrij programma: bezoek aan winkeltjes en evt. het “Koninklijk 
Weeshuis” *

~ 18.00 - 21.00 u Diner bij “Bij de Nonnen”

*  In het Weeshuis is het museum van de Koninklijke Marechaussee gevestigd met daarin ook een tentoonstelling over het 
weeshuis, gesticht in 1620 door Prinses Maria van Oranje Nassau



Lijst met winkeltjes en geschenkhuizen
·   De Kaarsenmakerij

➢ ambachtelijk gemaakte kaarsen
·   Galerie de Pauw

➢ antiek & Curiosa
·   Koolwitje

➢ klein, knus cadeauwinkeltje
·   Koffie en Kunst

➢ galerie (onder het genot van vers gemalen koffie
·   Gewoon bij Kaatje

➢ gezellige winkel
·   De Verleiding

➢ sieraden, schilderijen, brocante, beeldjes, brons (open van 13-17 u)
·   DO&CO Golf en Living

➢ kleinste warenhuis met koffie, thee, woonaccessoires en golf (alles)
·   World of Chocolate

➢ chocolaterie met ambachtelijke, handgemaakte bonbons





Indicatie van de kosten
De kosten voor koffie (2x) en gebak en de lunch bedragen € 18,50 per persoon. 
Dit is inclusief 2 consumpties (koffie, cappuccino, thee, melk, karnemelk en Jus 
d’orange) bij de lunch. Voor andere drankjes moet extra worden betaald.

De kosten voor het partner programma bedragen ~ € 16 per persoon. Partners 
met een Museum jaarkaart worden verzocht dit het bestuur bekend te stellen en 
de jaarkaart op die dag mee te nemen.

Over het diner bij “Bij de Nonnen” zullen jullie separaat worden geïnformeerd.



Coördinatie
Heenreis:

Vertrek Prinsenplein: 09.00 u

Aankomst parkeerplaats Buren*: 10.00 u

Terugreis:

Vertrek parkeerplaats Buren: 16.45 u

Aankomst “Bij de Nonnen”: 18.00 u

*  parkeerplaats net buiten Buren: bij de rotonde vlak voor de Peperstraat
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