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VINKT – DE LEIE

Huldebetoon aan Koning Albert I en de Helden van de IJzer
Beste Leden,
We gaan op 5 augustus 2018 naar Nieuwpoort om daar deel te nemen aan de herdenking van Koning Albert
I en de Helden van de IJzer.
We vertrekken vanaf onze bekende opstapplaatsen en rijden richting Nieuwpoort waar we de viering
meemaken. Het is vrij aan iedereen wat hij wenst te doen. In de café zijn broodjes te koop aan democratische
prijzen. Na de herdenking rijden we om ± 13:00 uur naar ons Restaurant “SPAANS KWARTIER” te
IZENBERGE, gelegen aan de oever van de IJzer, daar hebben wij voor U:
Soep van de dag, Varkensgebraad Archiduc met gemengde sla en
frietjes, en een ijsje als dessert. (Alle drank voor eigen rekening).
Na deze lekkere maaltijd bezoeken wij het openluchtmuseum
“BACHTEN DE KUPE”. Het is het Bokrijk van West-Vlaanderen.
Daarna rijden we via de bekende afstapplaatsen terug tevreden naar huis
waar we rond 19:45 uur aankomen.
Wat gaat dit kosten?
Wegens de herdenking van 100 jaar einde wereldoorlog I legt onze
kas wat extra bij
Leden en hun Partners: 28€
Niet leden: 33 €
(Inbegrepen: Autocar Verhoeven, lekker middagmaal en Bezoek
openluchtmuseum) en Annemie trakteert met lekkere garnalen in
Nieuwpoort en een snoepje tijdens de heen en terugreis.
Bent U tevreden over de inzet en de correcte vriendelijkheid van de
chauffeur, dan staat het u vrij dit op het einde van de reis te tonen.
Vertrek Opstapplaatsen
1
Ekeren + kerk
2
Schoten Carrefour
3
Merksem + Mc Donalds
4
St. Jansplein

6.45 uur
6.55 uur
7.05 uur
7.10 uur

5
6

Linkeroever
Afrit Waasmunster

.

7.15 uur
7.45 uur

De tijden kunnen iets verschillen, blijf gerust wachten we komen u ophalen.

INSCHRIJVINGEN VÓÓR 20 JULI 2018
Op tijd betaald is zeker een plaats
Gelieve te storten op rekening Nr. BE65 9731 1365 1496
van Verbroedering Artillerie 2A-8A-RAL vzw Deurne
met vermelding van naam, aantal personen en nummer opstapplaats.

Bij een volle bus wordt voorrang gegeven aan onze leden en hun partners
van de Verbroedering Artillerie 2A-8A-RAL.
Max aantal personen is voor deze reis voorzien op 49 deelnemers
NIET LEDEN VERBROEDERING ARTILLERIE DIENEN EERST TE BELLEN NAAR
03/322.12.38 DANK U
Het Bestuur

