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

Penningm. KLM-Exc Ver. A.veen, Bankrek. IBANnr: NL40 INGB 0000 5658 77 Bulletin: 1078

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: ________________________________

Thuiskomst: Rond 21:00 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs: Leden €  79,50

Vertrek: 

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.

Aankruisen :

ZATERDAG 26 MAART 2022

MAART  2022

 ZATERDAG  26 MAART  08:30 uur 

Koffie met gebak bij Restaurant Johanna's Hof in BAKKUM
Langendijker broodjeslunch met kroket, bij Museum BroekerVeiling in BROEK OP LANGEDIJK
Entree, demo veiling, rondleiding en varen bij Museum BroekerVeiling in BROEK OP LANGEDIJK
3 gangen diner bij Rest. Bianca in OTERLEEK

De grond in de Kop van Noord-Holland is bijzonder geschikt voor de teelt van kool en heeft een lange historie.
Langendijker Bewaar en Roem van Enkhuizen zijn zo maar wat namen uit het verleden en bijna alle zuurkool komt 
uit deze regio.

De veiling ontstond op 29 juli 1887 bij de Bakkersbrug en verhandelde voornamelijk kool dat per schip naar onder 
meer Amsterdam getransporteerd werd. De veiling vond plaats in de open lucht.
Er werd een steiger en een vaargeul toegevoegd waardoor de veiling ordentelijker kon verlopen.
In 1896 werd een tuinbouwcoöperatie opgericht en twee jaar later werd naast een afslager een keurmeester 
aangesteld. De steiger werd overdekt. In 1907 werd op de veiling voor 700.000 gulden verhandeld.
Dat jaar kreeg de veiling een treinverbinding via de spoorlijn St. Pancras - Broek op Langedijk waardoor ook 
vervoer naar onder meer Rotterdam mogelijk werd. In 1911 betrof de jaarlijkse omzet bijna 3 miljoen gulden.

Via de bekende opstapplaatsen rijden we eerst naar Bakkum voor koffie met gebak, daarna rijden we naar Broek 
op Langendijk voor de lunch. Na de lunch bezoeken we Museum BroekerVeiling voor een demonstratie en 
rondleiding.
We sluiten het bezoek aan de BroekerVeiling af met een vaartocht en rijden daarna naar Oterleek voor het diner.
De route van deze dagtocht zal zoveel mogelijk toeristisch zijn.

DAGTOCHT MET BEZOEK AAN HET MUSEUM BROEKERVEILING 

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

Tel: ........................ Adres: ...............................................................

Pc: .............. Plaats: ..........................................

Ondergetekende:

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

Indien géén varkensvlees gewenst, dan aantal aangeven:_____

Wenst ____deelnemersbewijzen     Wimbledonpark 2, ingang DVH :____ 

Warenhuis Magazijn 1181, zijde Handelsweg:____

Keizer Karelweg, bushalte Kruiskerk:____

Stadionplein, Total Tankstation :____

Via:     Wimbledonpark 2, ingang DVH  /  Warenhuis Magazijn 1181, zijde Handelsweg  
          Keizer Karelweg, bushalte Kruiskerk  /  Stadionplein, Total Tankstation.

Sluitingsdatum:     Bulletin nr:  1078  zaterdag 12 maart 2022

Incl. K/G, lunch, entree demo veiling, rondleiding, varen en diner.


