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DAGTOCHT ZUID-LIMBURG EN NEERLANDS HOOGSTE TOP
ZATERDAG 31 JULI 2021
Beste excursie vrienden,
Na maanden van ongewis over de Pandemie COVID 19 kunnen we weer op stap en gaan we genieten van een
fraaie dagtocht door Zuid-Limburg.
Wie in het zuiden van Limburg komt, zal direct getroffen worden door het exotisch uiterlijk van het landschap.
Door de vele opvallende verschillen met de rest van Nederland voelt men zich al min of meer in het buitenland.
De spraak klinkt anders, de bewoners zijn anders van aard en hetzelfde geldt voor de natuur, de huizen en de
landerijen. Al toerend over heuvels en door dalen, met steeds weer verrassende vergezichten, waant u zich ver
over onze grenzen. Niet zonder reden kreeg het dan ook de bijnaam “Klein Zwitserland”.
Tijdens een uitgekiende route door het aantrekkelijke mergelland komen de allermooiste plekjes aan bod.
We gaan ook naar het topje van Nederland, de Vaalserberg. Hier is ook het drielandenpunt, waar sinds kort een
spectaculaire uitkijk toren staat. Vervolgens bezoeken we Valkenburg, waar we wat kunnen rondlopen.
Ondanks de vele veranderingen die dit stadje de laatste eeuw heeft ondergaan is en blijft het een gezellig plaatsje,
waar de tijd zal omvliegen.
Volgens de thans geldende regels bent u verplicht een mondkapje te dragen in de bus en in alle publieke
binnenruimten. In de restaurants mag het mondkapje af, zodra men heeft plaatsgenomen.
Gaat men in het restaurant lopen (bijv. bij toiletbezoek), dan dient het mondkapje gedragen te worden.

Koffie met Limburgse vlaai bij Hotel v/d Valk in VUGHT
Diner bij Restaurant Wilhelminatoren in VAALS
Koffie tafel met kroket bij Restaurant "Äod Thoear" in THORN
Vertrek:
ZATERDAG 31 juli 08:30 uur
Via: Wimbledonpark (Ingang Sportcentrum / Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (Handelsweg)
Amsterdamseweg hoek Gr. Florislaan / Stadionplein (Total Tankstation).
Thuiskomst: Circa 21:00 uur
Prijs: Leden € 63,50

Niet Leden: € 63,50

Incl. K / Limburgse vlaai, Diner en Koffietafel met kroket

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
__________________________________________________________________________________________________________________
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