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DAGTOCHT KASTELEN IN DE ACHTERHOEK
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021
Beste Excursievrienden.
We gaan opstap voor een Kastelenroute in de Achterhoek.
We rijden via de bekende opstapplaatsen naar Gasterij Zondag in Garderen voor koffie met gebak.
Herfsttinten sieren in het najaar het prachtige parklandschap van de Achterhoek.
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, want voor de lunch stoppen we bij de sfeervolle Saksische Boerderij
Erve Brooks. De boerderij stamt uit 1538. Er is hier genoeg te zien, bijvoorbeeld in de museumboerderij.
Het bijbehorende winkeltje met houten speelgoed en Achterhoekse lekkernijen uit vroegere tijden mag zich in een
grote populariteit verheugen.
De omgeving was vroeger al populair bij de adel, daarom staan er zoveel kastelen in het gebied.
Omdat er deze tijd van het jaar niet zoveel blad meer aan de bomen zit, zijn de kastelen en landhuizen goed te zien.
Een deskundige gids zal ons begeleiden in de touringcar en interessante achtergrondinformatie geven.
Na de rondtoer gaan we richting Brasserie KriebelZ in Terwolde voor het diner.
Rond 21:00 uur arriveren we weer via de bekende opstapplaatsen in Amstelveen.

Koffie met gebak bij Gasterij Zondag in GARDEREN.
Koffietafel met kroket bij Erve Brooks Museumboerderij in GESELAAR.
Achtkastelenroute 1½ uur met deskundige gids.
Diner bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE.
Vertrek:
ZATERDAG 23 OKTOBER 08:30 uur
Via: Wimbledonpark (Ingang Sportcentrum / Warenhuis Magazijn 1181 gebouw, zijde (Handelsweg)
Keizer Karelweg Bushalte Kruiskerk / Stadionplein (Total Tankstation).
Thuiskomst: Circa 21:00 uur
Prijs: Leden € 72,50

Niet Leden: € 72,50

Incl. K/G, Koffietafel met kroket, Rondrit met Gids en Diner

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 elektronische 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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