Excursie
Keulen

Zaterdag 5 juni 2021
Ga je mee op excursie naar Keulen? Maak een keuze uit
een van de vele mooie musea en breng een bezoekje aan
de Dom!

Programma
08.30 uur vertrek voorzijde NS station te Tiel
In de ochtend komen we aan in Keulen, beroemd om de Dom en
de vele musea. U kunt kiezen uit een bezoek aan Museum Ludwig,
het bekendste museum voor moderne kunst in Keulen. Dit museum
heeft de grootste collectie Amerikaanse pop-art buiten de VS, de
grootste collectie Picasso’s van heel Duitsland en een indrukwekkende
verzameling Russische avant-garde uit de twintiger jaren.
Of bezoek het Wallraf-Richartz-Museum, één van de grootste musea
met oude kunst in Duitsland, van middeleeuwen tot impressionisme.
Ligt uw interesse bij Keulen in de Oudheid? Bezoek dan het RömischGermanisches Museum. Er zijn ook een aantal kleinere bijzondere
musea, zoals Museum Kolumba voor de aartsbisschoppelijke
kunstcollectie in een spannend gebouw van architect Peter Zumthor
en het Käthe Kollwitz museum.
Keulen is één van de oudste steden van Duitsland en heeft een
rijk historisch verleden. Dat zie je terug in de Dom en de Altstadt.
Tegelijkertijd is het echt een leuke stad met hippe eettentjes,
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designerwinkels en vintage markten die je vooral tegenkomt in het
Belgische Viertel en de wijk Ehrenfeld.
19.00 uur vertrek uit Keulen

Meer informatie
Zinder Educatie
Rechtbankstraat, Tiel

Roos Fokkema
T 0344 - 63 60 60
E rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl

Volg ons op

  

Kosten
De kosten voor deze busreis bedragen € 30,- per persoon inclusief vervoer per luxe touringcar en een
informatiepakketje. Drank, lunch en entreeprijzen zijn niet inbegrepen.
Inschrijven
Je kunt je tot 1 mei 2021 inschrijven d.m.v. het aanmeldingsformulier en betaling van € 30,- euro
p.p. op IBAN: NL34 INGB 0003988048 t.n.v. A.G.M. Velden te Zoelen, o.v.v. kunstreis Keulen. De
inschrijving vindt plaats op volgorde van aanbetaling.
Annuleren is mogelijk tot 1 mei 2021. Bij annulering vóór 1 mei 2021 is € 3,- administratiekosten
verschuldigd. Het aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij Zinder, Rechtbankstraat 1 in Tiel
(t.a.v. Roos Fokkema) of bij Gerry v.d. Velden.
De reis gaat door bij minimaal 35 personen (maximaal 50 personen). Indien de reis vervalt, krijg je
tijdig bericht en wordt de reissom terugbetaald.
Als je € 3,- overmaakt op IBAN: NL34 INGB 0003988048 t.n.v. Gerry v.d. Velden o.v.v. naam en
volledig adres, krijg je een jaar lang de informatie over excursies en kunstreizen thuisgestuurd.

Aanmeldingsformulier excursie Keulen / 5 juni 2021
Naam dhr/mevr: 				
Naam dhr/mevr: 				
Adres: 						Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Ik maak gebruik van de opstapplaats: Tiel, NS Station

WWW.ZINDER.NL

Plaats: 				Datum: 				Handtekening:

Meer informatie
Zinder Educatie
Rechtbankstraat, Tiel

Roos Fokkema
T 0344 - 63 60 60
E rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl
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