
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: 1086

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 18:00 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs:  €  77,00 per persoon

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

Vertrek: 

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1086  zaterdag 26 nov 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 10 DECEMBER 2022

december  2022

 ZATERDAG  10 DECEMBER  08:30 uur 

K/G, Lunch, Entree Museum met gids

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Koffie met gebak in Brasserie Palace in SCHEVENINGEN
Paddocklunch bij Louwman Museum in DEN HAAG
Entree Louwman Museum

In december gaan we op bezoek bij het Louwman Museum in Den Haag.

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar Brasserie Palace in Scheveningen voor koffie en gebak. Na de 
koffie vertrekken we naar het Louwman Museum voor een Luxe Paddock lunch + Soep en dranken, na de lunch 
worden we opgewacht door gidsen die ons rondleiden door het museum.

Het Louwman Museum heeft als doel om een zo helder en boeiend mogelijk beeld te geven van wat de 
automobielindustrie sinds 1887 heeft voortgebracht. Zonder twijfel heeft de automobiel onze wereld ingrijpend 
veranderd. De auto is een van de belangrijkste uitvindingen van de negentiende en de twintigste eeuw.

Ruim 80 jaar geleden ontstond om die reden binnen familie Louwman al het idee om de hoogtepunten uit de 
geschiedenis te bewaren voor de volgende generaties.Sindsdien is de verzameling in fasen uitgebreid en verfijnd. 
Inmiddels omvat de verzameling ruim 275 antieke en klassieke automobielen en gaat daarmee terug tot 1934.
De collectie beoogt niet compleet te zijn, daarvoor heeft de industrie te veel voortgebracht.
Met gevoel voor historische waarden is echter getracht een interessante en evenwichtige verzameling 
automobielen bijeen te brengen.

DAGTOCHT LOUWMAN MUSEUM DEN HAAG

Telnr:



Bijlage Bulletin: 1086

De Paddock lunch wordt aangeboden vanaf een buffet waarvan wij een keuze kunnen maken

Op het buffet plaatsen zij een assortiment aan belegde Haagse mini broodjes en broodtaarten.

Op basis van 3 broodjes per persoon belegd met:

 ·  Huisgemaakte tonijnsalade met licht pittige mayonaise van harissa

·  Boeren Stolwijkerkaas met komkommer en honing-mosterdcréme

·  Hummus met geroosterde groenten

·  Kruidige eiersalade met bieslook

·  Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rode ui

   Inclusief

· vegetarische seizoen soep 

· quiche met prei, kerrie en oude kaas

·         koffie/thee, melk, verse jus d’orange en verse sap


