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DAGTOCHT LEKKERBEKKIE IN SCHEVENINGEN
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020
Hoera, we mogen er weer lekker op uit!!! Maar we passen natuurlijk ook heel goed op!
- We houden rekening met de RIVM richtlijnen zodat we veilig op pad kunnen gaan, want uw gezondheid en uw
welzijn is immers onze grootste prioriteit.
- Om weer rustig op te starten hebben we gekozen om een trip te organiseren met een wat korter uitstapje zodat
iedereen weer op zijn of haar gemak kan wennen. Het in- en uitstappen kunnen we op die manier zo veel mogelijk
beperken en we hebben gekozen voor een bestemming waar we alle ruimte hebben en u zo veel mogelijk kunt
genieten van de vrije natuur en heerlijke frisse buitenlucht.
- Eemland heeft geadviseerd om met maximaal 45 personen deel te nemen, zodat we meer ruimte hebben wat
zeker zal bijdragen tot ons gevoel van welbehagen.
- De touringcar wordt voor aanvang grondig gereinigd en geventileerd. Het moderne aircosysteem is volgens
fabrieksvoorschriften onderhouden en werkt nog beter dan in een vliegtuig. Als u in de bus stapt staat
desinfecterende gel voor uw handen klaar. In de bus zelf is een klein mondkapje verplicht, waaraan u snel gewend
zult zijn.Dit mondkapje mag u zelf meenemen, maar is ook in de bus te koop. Buiten de bus heeft u geen
mondkapje nodig en alle locaties zijn berekend op 1,5 meter afstand.
Bij de zomer hoort natuurlijk een bezoekje aan zee. De heerlijke geur van het zilte zeewater en het bonte
strandleven met vliegers en surfers horen onmiskenbaar bij de zomer. U heeft voldoende tijd voor een vrije pauze
om dit allemaal te aanschouwen en te ervaren. U maakt vandaag ook een leuk rondje door Den Haag en
Scheveningen waar het Kurhaus weer fraai voor u op zal doemen. Bij Rest. Palace op de Boulevard van
Scheveningen wordt u getrakteerd op een heerlijk lekkerbekkie met een bordje frites.
Geen visliefhebber, dan is het alternatief kipfilet.

Lunch, bij Brasserie Palace in SCHEVENINGEN
Vertrek:
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 10:00 uur
Via: Wimbledonpark (Ingang Sportcentrum / Hudson's Bay gebouw, zijde (Handelsweg)
Amsterdamseweg hoek Gr. Florislaan / Stadionplein (Total Tankstation).
Thuiskomst: Circa 16:30 uur
Prijs: Leden € 28,50

Niet Leden: € 28,50

Incl. Lunch Brasserie Palace in Scheveningen

Heeft u 3 dagen voor vertrek nog geen bericht ontvangen? Bel dan de secretaris, Tel. 023-5652698
Leden die over een E-mailadres (Niet het KLM E-mailadres) beschikken worden vriendelijk verzocht dit door te
geven, zodat zij het bulletin via de elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen.
E-mailadres: secretaris@klm-excursie-vereniging.nl Website: https://www.klm-excursie-vereniging.nl
Leden die het bulletin op electronische wijze ontvangen kunnen hun inschrijving via een email opsturen.
Leden die via de post inschrijven zenden hun strookje naar:
W.J.J.M. Berkhout
Kuinderbos 11, 2134 KM HOOFDDORP
__________________________________________________________________________________________________________________

Sluitingsdatum Bulletin nr: 1071 donderdag 13 augustus 2020
Ondergetekende:
Lidnr: .....................

Naam: ..........................................................

Tel: ..........................

Adres: ..........................................................

ZOZ

PC: ............... Plaats...................................
Aankruisen :

Wimbledonpark / Ingang Sportcentrum :____
Wenst ____deelnemersbewijzen (Recht op 1 introduce)
Wenst ____deelnemersbewijzen (Niet leden)
Hudson's Bay gebouw zijde (handelsweg):____
Amsterdamseweg t.o Gr Florislaan:____
Indien géén lekkerbekkie gewenst is, dan aantal aangeven:_____
Stadionplein:____
Handtekening: ________________________________

Bijlage Bulletin: 1071

BELANGRIJK OM TE WETEN:
Het vervoer wordt verzorgd conform het advies van het RIVM. Op dit moment, bij het samenstellen van de
tochtjes, betekent dit:
• De touringcar is voor aanvang van de rit volledig gereinigd, harde oppervlakken zijn gedesinfecteerd en er is
goed geventileerd.
• Bij het in- en uitstappen in de touringcar dient u 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zo snel mogelijk
plaats te nemen op uw zitplaats.
• Bij het instappen wordt verzocht uw handen te wassen met de aanwezige desinfecterende handgel
• In de touringcar is een mondkapje verplicht, u mag dit zelf meenemen maar is eventueel ook te koop in de bus
(€ 1,- per stuk).
• De voorste bank en de reisleidersstoel mag niet worden gebruikt zodat de chauffeur 1,5 meter afstand kan
houden tot de passagiers.
• Het toilet in de touringcar wordt enkel geopend voor noodgevallen.
• Wanneer u een reservering maakt, gaat u automatisch akkoord met het dragen van een mondkapje en akkoord
dat u niet zult deelnemen aan de reis indien u of iemand van uw gezelschap last heeft van verkoudheidsklachten,
lichte koorts en benauwdheid.
Indien u, of iemand van uw gezelschap, binnen 14 dagen na de rit Covid-19 verschijnselen heeft, dan stelt u
Eemland Reizen hier direct van op de hoogte.
• Op de te bezoeken locaties heeft u minimaal 1,5 meter afstand.
• Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten eerst uitstappen.
• Laat svp geen afval achter en vooral geen gebruikte mondkapjes.
• U dient altijd de instructies van de chauffeur op te volgen.
• Alle voorwaarden worden aangepast aan de op dat moment geldende adviezen van het RIVM.

