De reiscommissie van Het Surinaams Verbond nodigt u uit voor een bezoek aan

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Datum:
Verzamelen om:

Zaterdag 7 mei 2016
11:30 uur op de binnenplaats van het museum.
Het museum sluit om 17:00 uur
Adres:
Kattenburgerplein 1, 1018 KD Amsterdam.
Prijs met rondleiding:
Leden: € 22,00 Niet-Leden: € 24,00
Met museumkaart: Leden en niet-leden: € 5,00
Prijs zonder rondleiding: Leden: € 17,00 Niet-Leden: € 19,00
Met museumkaart: gratis
Het Scheepvaartmuseum is een Nederlands museum in Amsterdam over de scheepvaart. Het
is gevestigd in het gebouw van het voormalige 's Lands Zeemagazijn en bevat de op een na
grootste maritieme collectie ter wereld.
Het is fantastisch om te zien hoe de Zee de Nederlandse Cultuur heeft bepaald en met
Maritieme verhalen de samenleving inspireert.
Er is nu ook een tentoonstelling van Oude Wereld-Kaarten die ooit zijn gemaakt door
Nederlandse Cartografen, maar het Museum op zich is al de moeite van een bezoek waard.
Ook kunt u met de toegangskaart het V.O.C. schip bezoeken. Ook is er een goed restaurant!
Een rondleiding met een gids is mogelijk bij een deelname van 15 personen per gids en duurt
1 uur. I.v.m. het reserveren van de gids moet u zich aanmelden voor 23 april 2016.
De prijs voor de rondleiding met een gids is € 5,00 extra (ook met museumkaart).
Parkeren is moeilijk en duur. Bereikbaar vanaf het Centraal Station met Openbaar Vervoer:
Bus 22 of 48 halte Kattenburgerplein of vanaf het Centraal Station 20 minuten lopen.
Heeft u interesse meldt u zich dan direct aan voor 23 april.
Aanmelden kunt u bij: Willy Gerard,
tel. 06-2608 6824, willyger @ telfort.nl,
Jenny Bodeutsch, tel. 06-2097 7823, jobodeutsch49 @ gmail.com
Uw aanmelding is pas definitief indien het verschuldigde bedrag vóór 23 april is ontvangen
op de rekening van: Het Surinaams Verbond, IBAN NL67 INGB 0003 8005 35.

Geeft u bij het aanmelden en betalen a.u.b. alle namen van de deelnemers door en ook of u
van de “rondleiding” gebruik wilt maken. Vermeld bij de betaling ook “museum”.
Secretariaat: mail @ het-surinaams-verbond.nl.

