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

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: 1085

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 18:00 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs:  €  65,00 per persoon

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

Vertrek: 

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1085  zaterdag 15 okt 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 29 OKTOBER 2022

OKT  2022

 ZATERDAG  29 OKTOBER  08:30 uur 

K/G, Lunch, entree Zandsculpturen Festijn

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Koffie met gebak bij Restaurant t Wapen van Harmelen in HARMELEN
Lunch bij Restaurant Schimmel in WOUDENBERG
Entree Zandsculpturen in De Beeldentuin in GARDEREN

Deze maand gaan we op bezoek bij het Zandsculpturenfestijn in Garderen

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar Restaurant 't Wapen van Harmelen in Harmelen voor koffie en 
gebak. Na de koffie vertrekken we naar Restaurant Schimmel in Woudenberg voor de koffietafel met kroket, na de 
koffietafel rijden we naar de Beeldentuin in Garderen.

De geschiedenislessen vroeger op school waren òf saai, òf heel boeiend; afhankelijk of de leraar goed kon 
vertellen. Tijdens de tentoonstelling in Garderen hoef je je nooit te vervelen, want je staat letterlijk oog in oog met 
de hunebedbouwers, de Bataven en de Romeinen. Beleef de geschiedenis van Nederland tijdens het Veluws 
Zandsculpturen Festijn! Zie hoe men woonde en werkte in de Middeleeuwen, hoe men handel dreef in 
Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm. Naast zandsculpturen is er een prachtige tuin 
aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze geschiedenis op een verrassende manier weten uit te beelden.

Naast de levensechte beelden (gemaakt door de ’s werelds beste beeldhouwers) is het ook nog eens erg 
leerzaam. Kom van alles te weten over de Beemster, de Grachtengordel, Gebroeders de Witt en Piet Hein.
We arriveren om circa 18:00 uur in Amstelveen.

DAGTOCHT ZANDSCULPTUREN FESTIJN OP DE VELUWE


