
Uitnodiging KHN Amstelland op inspiratietour naar Maastricht op 4 november 

Mestreech is neet breid meh 

Mestreech dat is laank. Mestreech is 
de stad vaan de Gezèlle vaan de 

Zaank. Niks is te lestig en niks is te 
zwoer, want vruntsjap dat is noe zjus 

de krach vaan ’t koer 

 
     

 
 

  

   
  

Inspiratietour naar het bourgondische en on-Hollandse Maastricht 
  
KHN Amstelland nodigt je uit voor een inspiratietour naar bijzondere horecabedrijven in een van de oudste en 
mooiste steden van ons land: Maastricht. In het glooiende heuvellandschap ligt deze historische stad met talloze 
bijzondere horecabedrijven die je gezien moet hebben. De ondernemers vertellen je graag hun verhaal.   
  

Programma maandag 4 november 
 
08:00 uur Verzamelen bij Golfbaan Weesp, Basisweg 2, gratis parkeren, koffie 
08:30 uur Vertrek bus naar Maastricht 
11:00 uur Aankomst bij Restaurant Lumiere in de oude energiecentrale van de 
Sphinxfabriek, rondleiding, koffie&lekkers  
11:45 uur Rondleiding The Student Hotel 
12:15 uur Lunch op de 8e verdieping van de Bold Rooftopbar 
13:00 uur Wandeling langs een expositie in de Sphinxgalerij en door naar de oude 
binnenstad langs enkele bijzondere horecabedrijven, te beginnen bij de mooiste 
boekhandel ter wereld in de Domanicanenkerk met een korte stop bij Coffeelovers, 
daarna naar het in 2016 verkozen beste cafe van Nederland De Karkol 
en eindigend bij koffiebranderij Blanchedael 
16:00 uur Rondleiding en wijnproeverij bij de Apostelhoeve, de oudste wijngaard van 
Nederland  
18:15 uur Diner bij Restaurant Villeneuve 
20:00 uur Vertrek bus richting Weesp 
22:30 uur Aankomst Weesp 
 

Programma en tijden onder voorbehoud 
 

Deelname  
Deze uitnodiging is exclusief voor leden van KHN Amstelland. Wil je mee? Stuur dan 
zo snel mogelijk en uiterlijk voor 21 oktober een email met je naam en mobiele 
nummer naar amstelland@khn.nl  
Bij het instappen in de bus wordt een eigen bijdrage gevraagd van 50.- euro contant 
per persoon. Dit is een bijdrage voor eten, drinken en rondleidingen, het grootste deel 
wordt door de afdeling betaald.  

(Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, dus boek snel want vol=vol)   
 
Graag tot 4 november! 
 
Met gastvrije groet, namens het bestuur van KHN Amstelland, 
 
Hans Gort, Ruud Vismans, Natasha Verheij, Hans Tieken en Wim Pel  
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