
Wenst ____deelnemersbewijzen     (Niet leden)       

Secr. W.J.J.M. Berkhout  Tel. 023-5652698

Penningm. KLM-Exc Ver. A.veen, Bankrek. IBANnr: NL40 INGB 0000 5658 77 Bulletin: 1075

Heeft u 3 dagen voor vertrek nog geen bericht ontvangen? Bel dan de secretaris, Tel. 023-5652698

Leden die via de post inschrijven zenden hun strookje naar:

W.J.J.M. Berkhout

Kuinderbos 11,  2134 KM  HOOFDDORP

__________________________________________________________________________________________________________________

Handtekening: ________________________________

Vertrek: 

Aankruisen :

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021

SEPTEMBER  2021

 ZATERDAG  25 SEPTEMBER  08:30 uur 

Incl. K/G, Koffietafel met kroket, Entree Museum

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Beste Excursie vrienden,

DAGTOCHT KLOKKEN IN DE BRABANTSE PEEL

Koffie met gebak bij Restaurant "De Engel" in HOUTEN
Koffie tafel met kroket bij Restaurant Lijssels Vertier in LIESEL
Entree en rondleiding (circa 45 minuten) Museum Klok en Peel in ASTEN

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1075  zaterdag  11 september 2021

Lidnr: ...................

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

Ondergetekende:

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

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

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

Thuiskomst:  Circa 18:00 uur

Prijs: Leden €  59,00 Niet Leden: €  59,00

Wij hebben een leuke dagtocht uitgekozen om op zaterdag 25 september te genieten van een leuke rondrit door 
het Brabantse Land en een bezoek aan een interessante locatie met een heerlijke tuin waar u fijn kunt verpozen. 
Wat kunt u deze dag verwachten?
Wij brengen een bezoek aan het Museum Klok en Peel in Asten.
U ziet hier een uitgebreide verzameling bellen en klokken. Dat is veel interessanter dan u misschien in eerste 
instantie denkt. We krijgen een rondleiding door een gids.
Wist u bijvoorbeeld dat hier in 2012 de klok is gegoten voor de Notre Dame in Parijs?
En lijkt het u niet leuk om te zien hoe de uurwerken van verschillende klokken werken?
Of dat een van u de klok mag luiden of het carillon mag bespelen?
Ook is er een gedeelte wat geheel is gewijd aan de natuur van de Peel.
Een echte aanrader om deel te nemen aan deze bijzondere tocht.                                 

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 elektronische wijze ontvangen kunnen hun inschrijving via een email opsturen.

Wenst ____deelnemersbewijzen     (Recht op 1 introducé)       Wimbledonpark / Ingang Sportcentrum :____ 

Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (handelsweg):____

Van der Veerelaan bushalte Kruiskerk:____

Stadionplein:____

Via:     Wimbledonpark (Ingang Sportcentrum  /  Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (Handelsweg) 
           Van der Veerelaan bushalte Kruiskerk  /  Stadionplein (Total Tankstation).

Letop!!!  Vergeet onze jaarvergadering niet op vrijdag 24 september 

a.s.DVH "De Thuysplaet", Wimbledonpark 2, Amstelveen

  aanvang om 20:00 uur, zaal open 19:30 uur


