
Straat: .......................................

Pc: .............................................

Ondergetekende:

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

Stadionplein Total Tankstation :____

Keizer Karelweg bushalte Kruiskerk:____

Warenhuis Magazijn 1181, zijde Handelsweg:____

Wimbledonpark 2 / Ingang DVH :____Wenst ____deelnemersbewijzen     

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

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

Penningm. KLM-Exc Ver. A.veen, Bankrek. IBANnr: NL40 INGB 0000 5658 77 Bulletin: 1081

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: ________________________________

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

Thuiskomst: Rond 18:00 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs: Leden €  75,00

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

Vertrek: 

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1081  zaterdag 11 juli 2022

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 23 JULI 2022

JULI  2022

ZATERDAG  23 JULI  08:30 uur 

K/G, Warme lunch, entree Museum Schoenenkwartier

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Koffie met gebak bij Huis Het Bosch in LEXMOND
Warme lunch bij De Gouden Leeuw in TERHEIJDEN
Entree Leder- en Schoenenmuseum in WAALWIJK

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar Huis Het Bosch in Lexmond voor koffie met gebak.
Na de koffie rijden via een touristische route naar Terheijden voor een warme lunch.
Nadat we de lunch hebben gebruikt vertrekken we naar het Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk.

Waalwijk is onlosmakelijk verbonden met de schoenenindustrie.
Rond 1900 was de Langstraat het kloppend hart van de Nederlandse schoen- en lederindustrie.
Het is daarom een logische plek voor het Leder- en Schoenenmuseum.
Begin 2022 is het museum op een nieuwe locatie: n.l. de Westelijke vleugel van het rijksmonumentale 
Krophollercomplex op het Raadhuisplein in Waalwijk. Op een vloeroppervlak van meer dan 3000 m2, gaat het 
voormalige Leder- en Schoenenmuseum onder een nieuwe naam en met geheel nieuw museaal concept, de 
geschiedenis belichten en de toekomst glans geven.
Het is meer dan een museum, maar ook een podium, werkplaats en studiecentrum. Het is dus geen statisch 
gebeuren, maar er is meer dan genoeg te zien en te beleven. Het wordt spectaculair, indrukwekkend en leerzaam!
We proberen een rondleiding te regelen in het museum, maar dat is nog in onderzoek en afhankelijk van 
beschikbaarheid medewerkers. 

We arriveren om circa 18:00 uur in Amstelveen. 

.

We arriveren om circa 18:00 uur weer in Amstelveen.

DAGTOCHT HET NIEUWE SCHOENENKWARTIER IN WAALWIJK


