Naam: _____________________________________

= € ____

Telefoonnummer: ____________________________

___ x € 58 ( leden )

= € ____

schrijft in met ___ personen voor de daguitstap
“Dendermonde Ros-Beiaardstad” op zaterdag 20 oktober.

Ik betaal hierbij
___ x € 60 ( niet leden )

Wij kiezen ___ x menu 1 en ___ x menu 2.

Vervoer: We verzamelen op het Egelplein om 8.00 uur stipt.
Vermoedelijk zijn we terug in Zandvoorde rond 21 uur.

Middagmaal: Picknick is zelf mee te brengen.
Een consumptie bij de picknick in de zaal is
inbegrepen

Avondmaal:

Het avondmaal is inbegrepen in de prijs.
Er is keuze uit twee menu’s. Deze keuze geef je op bij het
inschrijven.
Menu 1
Slaatje met scampi met currydressing
Dendermondse paardenworstjes met verse frietjes
en een slaatje
Duo van gebak met vanilleijs
Menu 2
Beenham met lauw slaatje en spek
Kipfilet met curryroomsaus
Duo van gebak met vanilleijs
De dranken bij het avondmaal zijn niet begrepen in de prijs.

Praktisch: De wandelingen tijdens de verschillende
bezoeken zijn niet lang of moeilijk.

Inschrijven kan tot, ten laatste, dinsdag 12 oktober bij :
Eddy, Zwanenlaan 51 – Hugo, Boterbloemstraat 10
Filip, Molenhoekstraat 13 - Jean-Michel, Zandvoordedorpstraat 35
Meer info bij Eric - 059/268246, of Jan - 059/ 268416





Ros Beiaardstad

Dendermonde
Het programma:
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- We rijden met de bus naar de gemeente Willebroek. Ontvangst met koffie
- Ons eerste bezoek is ‘Fort Breendonck’. Het fort is een ontroerend en sprekend bewijs dat
ons België destijds niet werd gespaard van het nazisme en de concentratiekampen. Onze gids
geeft een rondleiding in wat vandaag één van de best bewaarde kampen van Europa is.
- We verplaatsen ons per bus naar waar we het middagmaal nuttigen; theatercafé Belgica.
- Dendermonde: De gids neemt ons mee op ontdekking in deze Vlaams middeleeuwse stad.
Het St.-Alexiusbegijnhof (erkend als werelderfgoed), het justitiepaleis, het vleeshuis, ...
We ontdekken de geschiedenis en de rijke tradities van de enige echte Ros Beiaardstad.
Waarom zijn die van Aalst nu eigenlijk zo kwaad?
- Wie kent niet Kwak, Deus en Tripel Karmeliet? Elk van deze bieren heeft zijn eigen verhaal.
Na de verplaatsing naar Brouwerij Bosteels leert onze gids ons deze brouwerij
-en natuurlijk de bieren- kennen.
- Avondmaal in Dendermonde
- Busreis naar Zandvoorde, aankomst omstreeks 21 uur.

