
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: 1087

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:  €  69,50 per persoon

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

Vertrek: 

Sluitingsdatum Bulletin nr:  1087  zaterdag 11 feb 2023

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 25 FEBRUARI 2023

februari  2023

 ZATERDAG  25 FEBRUARI  08:30 uur 

K/G, Lunch, Entree Museum met gids

Indien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_____

Koffie met gebak bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE
Koffietafel met kroket bij Erve Brooks Museumboerderij in GELSELAAR
Entree Zoutmuseum in DELDEN met gids

In februari gaan we op bezoek bij Zoutmuseum Delden.

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar Brasserie KriebelZ in Terwolde voor koffie en gebak.
Na de koffie vertrekken we naar Erve Brooks Museumboerderij in Gelselaar voor de koffietafel met kroket, na de 
lunch rijden we zoveel mogelijk toeristisch naar Delden, voor een bezoek aan het Zoutmuseum.

Delden is een heel leuk plaatsje dat o.a. bekend is van het landgoed Twickel, Museumboerderij de Wendezoele en 
het Zoutmuseum.
In deze streek wordt nog op een unieke manier Twents zout gewonnen en dat kun je hier bekijken.
Het Zoutmuseum legt uit hoe het in zijn werk gaat, maar ook hoe het zout in andere delen van de wereld wordt 
gewonnen, ontstaat, toegepast wordt, wat de symboliek ervan is en hoe er bijvoorbeeld zoutlagen in de grond 
ontstaan.

Verbluffend is echt de geweldige verzameling zoutvaatjes hier, zoveel zag u er nog nooit samen, kleurig, grappig, 
klassiek, modern ....

DAGTOCHT ZOUTMUSEUM DELDEN

Telnr:

BENT U IN HET BEZIT VAN EEN MUSEUMJAARKAART NEEM DEZE DAN SVP MEE VOOR DE VERENIGING !!!


