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Beste mensen die zich bij Jopie Schreurs opgegeven hebben voor de busreis naar
Munster,
Jullie hebben je allemaal opgegeven bij Jopie Schreurs voor de reis om ons 100 jarig
bestaan van KNNV afdeling Oost-Achterhoek te vieren
Over een week is het zo ver en gaan we samen op zaterdag 22 september ons reisje naar
de stad Munster in Duitsland maken.
We verzamelen ons bij theater de Storm. De bus vertrekt om 9 uur. Het zou mooi zijn als
jullie ruim op tijd aanwezig zijn.
Willen jullie je bij aankomst bij de storm even bij Jopie melden. Zodat we kunnen
controleren of iedereen er is.
Bij de reis zijn de overige kosten voor je zelf. Omdat we het bedrag zo laag mogelijk
willen houden.
Er zijn in Munster genoeg gelegenheden om koffie te drinken en wat te eten. (zelf betalen)
Maar neem gerust een boterhammetje en wat drinken mee. In het park is daar ruim
gelegenheid voor om op een van de vele bankjes wat te nuttigen.
Na het bezoek aan het park kan ieder een van de andere mooie attracties van Munster
bezoek. De Dom, Domkamer, museum, Vredeszaal en het mooie oude centrum zijn op
loopafstand.
Mocht je het niet zo fijn vinden om alleen op pad te gaan. Laat het ons even weten dan
gaan we met een groepje. Jopie, Hannie, Wilma en Hermien zijn er eerder geweest en
weten de mooie plekjes te vinden
Ook raad ik jullie aan om even de volgende website te bezoeken.
https://wp.eghn.org/nl kasteeltuin en botanische tuin Munster
stadtfuehrung-in-muenster.de munster stadtplan,en google even Vredeszaal Munster, Dom
munster, domkamer munster. Natuurlijk kun je niet alles onthouden wat hier op vermeld
staat maar zo kun je thuis al wel vast genieten en bekijken waar je nog meer naar toe wil.
LET OP!
Om precies 16.00 uur vertrekt de bus weer uit Munster (vermoedelijk van af de
parkeerplaats bij de botanische tuin.)zodat we ruim voor 18.00 uur weer bij de Storm
zijn.
Mocht je niet mee kunnen. Geef dit aan Jopie door!!!!!!!!!!!!
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Hartelijke groeten Jopie, Hannie, Wilma, Hermien.
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