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

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

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: 1082

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: ________________________________

Telnr:  ....................

Thuiskomst: Rond 18:30 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs: Leden €  69,00

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

Vertrek: 

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1082  zaterdag 13 augustus 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 27 AUGUSTUS 2022

AUG  2022

ZATERDAG  27 AUGUSTUS  08:30 uur 

K/G, Kamelenboerderij, Warme lunch en vrije tijd in NIJMEGEN

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Koffie met Bossche Bol bij Kamelenmelkerij Smits in BLERICUM
Rondleiding Kamelenboerderij
Warme lunch bij Restaurant Het Witte Huis in ZEELAND (N.Br.) voor een speciaal jaarmenu
Na de lunch vrije tijd in NIJMEGEN

Deze maand gaan we op bezoek bij de Kamelenmelkerij Smits.

Kamelenmelkerij Smits is een Nederlandse kamelenmelkerij gevestigd in het dorp Berlicum vlakbij
’s-Hertogenbosch. Het is de enige kamelenmelkerij van Europa en de melk van deze boerderij is de enige die 
legaal verkocht mag worden in de EU.

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar de Kamelenboerderij.
Hier worden we ontvangen met koffie/thee en een Bossche Bol.We krijgen een uitgebreide presentatie over de 
kamelen en alles wat ze met de melk doen. Daarna volgt een rondleiding over het bedrijf en in de stallen.
Tevens is er gelegenheid om kamelenmelk te proeven.

Na het bezoek aan de Kamelenboerderij rijden we  via een toeristische route naar het plaatsje Zeeland in Noord- 
Brabant voor een warme lunch.
Na we de lunch vertrekken we naar Nijmegen. Daar heeft u 1,5 uur de tijd om, op eigen gelegenheid, de stad te 
verkennen.

We arriveren om circa 18:30 uur in Amstelveen.

DAGTOCHT KAMELENBOERDERIJ EN VRIJE TIJD (1,5 UUR) IN HET CENTRUM VAN NIJMEGEN


