
Stadionplein Total Tankstation :____

Keizer Karelweg bushalte Kruiskerk:____

 Warenhuis Magazijn 1181, zijde Handelsweg:____

Wimbledonpark 2 / Ingang DVH :____Wenst ____deelnemersbewijzen     

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

Penningm. KLM-Exc Ver. A.veen, Bankrek. IBANnr: NL40 INGB 0000 5658 77 Bulletin: 1079

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: ________________________________

Prijs: Leden €  98,00

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

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 30 APRIL 2022

APRIL  2022

 ZATERDAG  30 APRIL  08:30 uur 

K/G, boottocht inclusief lunch, rondrit met gids en diner.

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

PER BOOT NAAR DORDRECHT, DE OUDSTE STAD VAN NEDERLAND 

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

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

Ondergetekende:

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

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

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

Voor de maand april staat een gevarieerd programma gepland.
Via de bekende opstapplaatsen rijden we eerst naar Lexmond voor koffie met gebak, 
Na de koffie rijden we naar Sleeuwijk waar we overstappen op de boot.

Vandaag vaart u een afwisselende tocht van 2,5 uur van Sleeuwijk naar Dordrecht met een lunch aan boord. 
Dordrecht kreeg al in 1220 stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Nederland.
De historische binnenstad ligt verscholen tussen machtige rivieren, waardoor de stad altijd een belangrijk 
handelscentrum is geweest.
In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, vooral in het historisch 
havengebied. De grootste groene trekpleister is het Nationaal Park De Biesbosch waarvan een groot deel ligt op 
Dordts grondgebied: de Hollandse Biesbosch.

Thuiskomst: Rond 20:15 uur arriveren we weer in Amstelveen

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1079  zaterdag 16 april 2022

Koffie met gebak bij Huis Het Bosch in LEXMOND
Boottocht naar Dordrecht bij Rondvaartbedrijf Party-cruises in SLEEUWIJK met lunch aan boord
Rondrit Dordrecht Tours in DORDRECHT
3 gangen diner bij Rest. De Baron in WASSENAAR

Vanwege het historische karakter is de binnenstad per touringcar niet zo goed bereikbaar.
Daarom hebben we een kleine touringcar voor u geboekt voor een stadsrondrit met gids.
In de kleine touringcar kunnen maximaal 27 personen.
Na de rondrit rijden we naar Wassenaar voor het diner.
Rond 20:15 uur arriveren we weer in Amstelveen.


