
 
 
 
 

         

VriendenDag 2020 
vrijdag 17 april en zaterdag 18 april 2020 

 
Geachte leden,        Delden, februari 2020 

 
Het bestuur en de activiteitencommissie van de VVT nodigen u van harte uit voor de VriendenDag 2020.  

Dit jaar bezoeken wij op in Münsterland: 

Schloss Lembeck 

en 

Schloss Nordkirchen 

 
Schloss Lembeck is sinds 1708 in bezit van de familie von Merveldt.  

Graaf Ferdinand von Merveldt, de huidige bewoner van het kasteel, zal één van de rondleiders zijn. 
 

Schloss Nordkirchen, opgetrokken omstreeks het begin van de achttiende eeuw op de grondvesten van een 
middeleeuwse burcht, is het belangrijkste barokpaleis in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het wordt wel het 

“Westfälisches Versailles” genoemd. 

De rondleiders nemen u mee op een interessante reis door dit kasteel en de tuin. 
 

Helaas zijn beide het kastelen niet toegankelijk voor personen met rolstoelen en rollators en personen die slecht ter 
been zijn. Er zijn geen alternatieven voor de trappen. 
 

De kosten voor deze dag bedragen: € 60,00 per persoon. Dit is inclusief vervoer, rondleidingen, entreegelden, 
koffie/thee en warme lunch. Consumpties tijdens de lunch zijn voor eigen rekening.  

 
Per dag kunnen maximaal 60 deelnemers mee. U kunt uw voorkeur voor de gewenste dag aangeven. Mocht op een 

van dagen de bus niet volgeboekt zijn, dan zijn wij genoodzaakt die dag te annuleren. Wij proberen u dan op de 
andere dag in te delen, uiteraard in overleg met u. 

Deelname is op eigen risico.  

 

Opgave: 
U kunt zich als volgt voor deelname opgeven: 
Maak vóór 20 maart 2020 € 60,00 p.p. over op bankrekening NL54 RABO 0121 9935 58. 
Vermeld daarbij het volgende: 

1. VriendenDag 2020 
2. Uw lidnummer (staat op uw groene ledenpas) 
3. Uw voorkeur voor de dag: dag 1 of dag 2 (vrijdag 1, zaterdag 2) 
4. Uw telefoonnummer 

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van uw betaling.  
Wij bevestigen de ontvangst van uw betaling en daarmee uw deelname op 17 of 18 april 2020. 
Na 25 maart ontvangt u nadere informatie. Ingeval van overtekening wordt het bedrag 
teruggestort.  
Teruggave van uw deelnemersgeld na opgave, bij verhindering uwerzijds, kan na 10 april, helaas 
niet meer worden verleend.  
 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Gerda van der Linden op telefoonnummer: 06 8160 0101 of via  
Emailadres: gerdavdlindenpont@gmail.com 

 

We hopen velen van u op 17 of 18 april te kunnen begroeten. 
 
Bestuur en Activiteitencommissie van de Vereniging Vrienden van Twickel.  
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