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Met de K.A.V.F naar

AMERSFOORT

Het kloppende hart van Amersfoort herbergt een schat aan monumenten, musea, stadspoorten, muurhuizen en vele pittoreske details. Ga deze zeker bekijken met de K.A.V.F. !
Als u door het centrum van Amersfoort wandelt, ontdekt u een eeuwenoud stratenpatroon
en kunt u zich vergapen aan historische gebouwen en goed onderhouden monumenten. Het
is een prachtige, compacte binnenstad die zich uitstekend leent voor een dagje uit. Mede
door de schitterende binnenstad, fraaie grachten, een geweldig winkelaanbod en gezellige
terrassen en horeca trekt Amersfoort jaarlijks meer dan een miljoen dagjesmensen aan.
U gaat toch ook mee ?
Op zondag 13 september 2020 kunnen we weer volop genieten van de meer dan 50 open
monumenten in Amersfoort, zoals De Dieventoren, Koppelpoort, Mannenzaal, Hofje Armen
de Poth en de vele kerken en kapellen.

Breng verder ook een bezoek aan de Onze Lieve Vrouwentoren, één van de grootste kerktorens van Nederland, en de prachtige stadspoort; de Koppelpoort, de trots en het visitekaartje van Amersfoort. Vervolg uw wandeling langs de Muurhuizen, waar huizen zijn
gebouwd op de voormalige stadsmuur.
Sinds de middeleeuwen heeft Amersfoort een reputatie op het gebied van bierbrouwen.
Sluit de dag daarom af met een biertje in stadsbrouwerij De Drie Ringen of een van de
oudste cafés van Amersfoort ‘In Den Grooten Slock’.
Maar vergeet vooral niet om mooie foto’s te nemen, want daar komen
we voor.

Succes en vooral veel plezier !
Inschrijven kan vanaf NU ! Prijs busreis : € 20 p.p.
Kaarten zijn beschikbaar … wees er snel bij ! max. 3 autobussen !
Enkel in te schrijven via verantwoordelijke van uw club !
Overschrijven of cash per club + clubnr.
Vertrek om 8.30u. Stipt, aan het Crowne hotel, Gerard Le Grellelaan, Wilrijk
Alle info: mark.dhanens@telenet.be of 0476-42 46 45

