
Naam: _____________________________________

Telefoonnummer: ____________________________

schrijft in voor de daguitstap op 26 september ‘15

Aantal personen Leden  ___ x 30 €  =  € ____ 
    Niet leden ___ x 35 €  =  € ____

Trein en bus ticket    ___ x 17 €   =  € ____

Avondmaal  (Glas cava, hoofdgerecht en choccomouse)
  Stoofvlees    ___ x 25 €  =  € ____
 Vispannetje   ___ x 25 €  =  € ____
  Pasta met ham en kaas ___ x 25 €  =  € ____

        Totaal:  € ____

Vervoer: We verzamelen aan het station van Oostende om 7.30 uur stipt (de trein wacht niet...). 
Vermoedelijk zijn we terug in Oostende rond 22 uur. Wie niet over een gratis kaart beschikt
voor de trein en de bus kan dit opgeven bij het inschrijven.

Picknick: Iedereen zorgt voor zijn eigen picknick voor ‘s middags.
Die nuttigen we in een horecazaak. Drankjes zijn hier ter plaatse zelf
aan te kopen.

Avondmaal:  Het avondmaal in Antwerpen, exclusief drank, is optioneel.
Het avondmaal start met een glaasje cava. Als dessertje is een chocomousse
voorzien. Een hoofdgerecht  kan je kiezen via de inschrijvingsstrook.

De uiterste inschrijfdatum is zondag 20 september. Er is een 
maximun van 20 personen. Gebruik de website www.kwbzandvoorde.be
of bezorg de inschrijving aan Jean-Michel, Zandvoordedorpstraat 35

Meer info bij Eric - 059/268246, of bij Jan - 059/ 268416







We bezoeken met de trein de stad Antwerpen! Dit jaar heeft ons
stadsbezoek als rode draad... water. 
 
Rond de jaren 1900 namen miljoenen gelukszoekers vanuit Antwerpen 
de stoomboten van de Red Star Line om hun geluk te beproeven in de VS 
en Canada. Met een groepswandeling in de stad brengt een gids het
verhaal van deze landverhuizers helemaal tot leven.

Na een picknick schepen we dan zelf in op de Flandria boot. Vanop de 
boot zie je de schepen, kades, kranen en terminals aan je voorbijglijden.

Afsluiten doen we met een gezellig etentje waarna we weer samen
naar Oostende treinen.


