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Beste Leden,

VINKT – DE LEIE

Deurne Postdatum

Het is weer zo ver. We gaan weer een dagreisje maken. De bestemming
Is het stadje THORN en MAASEIK. We maken die reis met Busreizen
Verhoeven met een luxe autocar en we nemen een gids mee.
2A-8A-RAL
We vertrekken ’s morgens op onze bekende opstapplaatsen en rijden
richting Nederland naar het plaatsje SWARTBROEK.
Waar we een stuk vlaai met koffie krijgen. Daarna bezoeken wij het
plaatselijk theepottenmuseum. Daarna rijden we door naar THORN
bekend om zijn witte huizen. Daar
maken we een bezoek aan de Kapel
Onder de Linde. S ’middags
worden we verwacht in het
restaurant
voor
een
warm
middagmaal met Groentesoep,
Schnitzel met 3 soorten groenten,
frietjes en gebakken aardappelen
met sla en mayonaise en
appelmoes. Als dessert is er een ijsje met slagroom (Drank voor eigen
rekening).
Na het eten rijden wij door naar MAASBRACHT voor
een bezoek aan een binnenvaartmuseum Even verder ligt
HEPPENEERT een bekend bedevaartsoord in de
Maasstreek. Na een korte stop rijden we naar
MAASEIK. Waar we een rondleiding krijgen van onze
gids en vrije tijd hebben. Daarna keren we terug naar
huis.
Aankomst laatste afstap rond 21:00 uur
Wanneer: Zaterdag 16 september 2017
Wat kost dit? 41€ Alles inbegrepen voor leden en hun partners (Onze kas legt bij)
(Niet leden 44€)
(Reis met autobus Verhoeven, gidsbegeleiding, bezoek van 2 musea, warm middagmaal en vrije tijd
in Maaseik
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.
Opstapplaatsen: De vertrekuren kunnen iets afwijken! Kom op tijd zodat we geen tijd verliezen
1 Ekeren Carrefour
07.30 uur
4 Merksem MC Donalds
08:00 uur
2 Schoten Carrefour
07.45 uur
5 Antwerpen St. Jansplein
08.15 uur
3 Merksem De Cluyse
07.55 uur
6 Antwerpen Atheneum
08.20 uur

INSCHRIJVINGEN VÓÓR 25 AUGUSTUS 2017.
Gelieve te storten op rekening BE65 9731 1365 1496 van Verbroedering Artillerie 2A-8ARAL, met vermelding van naam, aantal personen ( uzelf inbegrepen) en nummer opstapplaats.
Bij plaatsgebrek op de bus hebben de leden van de verbroedering voorrang alsook de eerst betalers.
Het Bestuur.

