PROGRAMMA EXCURSIE KEULEN
DERDE KLASSEN HAVO

DINSDAG 16 APRIL 2019

08.00 u.

Verzamelen bij de achteringang van de school (sporthal) op de
Beeldsnijdersdreef. Meld je voor het instappen bij de bus bij je mentor.

08.10 u.

Vertrek bus. In de bus krijg je verdere informatie over Keulen en de musea,
die je gaat bezoeken én een plattegrond van de binnenstad.

10.00 u.

Aankomst te Keulen; wandeling over de Hohenzollernbrücke naar de Dom;
aan de overkant gaan we rechtdoor richting Ludwigmuseum, RömischGermanisches Museum, en Dom
(liggen allemaal naast elkaar).

11.00 u.

De groepen bezoeken volgens het
schema aan ommezijde twee
musea en beklimmen de Domtoren
(aan de binnenzijde). Elke groep
heeft ergens in het schema een
pauzemoment waarop je het van
thuis meegebrachte lunchpakket
kunt nuttigen of ergens iets te
eten koopt. Je mag in de pauze de groep niet verlaten.

14.00 u.

Vrije tijd in het centrum van de stad. Zorg dast je steeds bij je groep blijft,
niemand mag alleen blijven! Markeer het verzamelpunt bij de Dom in je
telefoon. Effe lekker shoppen …

16.15 u.

Verzamelen bij de ingang van de Dom; meld je bij je mentor. We lopen
samen naar de bus, die ergens in de buurt staat.
Wees geen moment later! De bus mag maar
kort stoppen!

18.45 u.

Geschatte aankomsttijd te Maastricht.

WE WENSEN JE EEN HEEL PLEZIERIGE DAG TOE!
W. Ruijsch, teamleider & B. Vossen, V. Alkemade, S. Gulikers en P. Wijnhoven, mentoren

GROEP 1
H3a t/m Mila Pereboom

GROEP 2
H3a vanaf Eline Prickaerts &
H3b t/m Youz Nafzger

GROEP 3
H3b vanaf Lieve Poolen & H3c
t/m Rosalie Coenen

S. Gulikers
M. van Herp

L. Freitag
C. Cellissen

B.Vossen
K. Vossen (ook 1 rondleiding)

10.30-11.30 u: Ludwigmuseum (rondleiding door C.
Benedictus)

10.45-11.45 u.: Ursulakirche
Goldene Kammer (rondleiding
door Jowi Verbueken)

10.30-11.30 u.: RömischGermanisches Museum en Dom
(rondleiding door museumgids
en K. Vossen)

11.45- 12.15 u: Domtoren

12.00- 12.30 u: Domtoren

11.45- 12.15 u: Domtoren

Pauze (bij elkaar blijven!)

Pauze (bij elkaar blijven!)

Pauze (bij elkaar blijven!)

13.00-14.00 u.
De Dom, van binnen en van
buiten, stadswandeling
(rondleiding door Jowi
Verbueken)

13.00-14.00 u.:
Ludwig-Museum rondleiding
door P. Wijnhoven)

13.00-14.00 u.:
Ludwig-museum
(rondleiding door K. Vossen)

GROEP 4
H3c vanaf Vincent Dinjens
V. Alkemade
E. Augustin
10.50-11.50 u.: Dom en
(11.30) RömischGermanisches Museum
(rondleiding door museumgids
en P. Wijnhoven
12.10- 12.40 u: Domtoren
Pauze (bij elkaar blijven!)
13.00-14.00 u.:
Ludwig-museum
(rondleiding door C.
Benedictus)

In geval van calamiteiten tijdens de excursie kun je bellen met je mentor:
V. Alkemade (+31-655362290), B. Vossen (+31-642619879) &
P. Wijnhoven (+31-628959311)

