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Beste Leden,

VINKT – DE LEIE

Deurne Postdatum

Het is weer zo ver. We gaan weer een dagreisje maken. De bestemming:
ZICHEM -AVERBODE. We maken die reis met Busreizen Verhoeven
Via de opstapplaatsen rijden we naar ZICHEM waar we worden ontvangen
door de gids met een kop koffie of thee. Daarna bezoeken wij Zichem, het
marktplein, de kerk en monument. Er word een bloemenhulden gehouden
aan het monument van de gesneuvelden van WO I en II
Daarna bezoeken wij de Maagdentoren. We bezoeken ook het
museum van Ernest Claes.
Daarna is het tijd voor het middagmaal dat bestaat uit
Soep, stoofvlees of koninginnenhapje (keuze maken bij
inschrijving) met fritten en een ijsje. (Drank voor eigen
rekening). Hier kan je de lekkere “N'en Heer van Sichem”
drinken. Bij betaling melden: S = stoofvlees V= vidé.
Na het eten bezoeken wij de norbertijnenabdij van AVERBODE.
Je komt alles te weten over de abdijgemeenschap en de
abdijproducten: kaas, bier, brood en peperkoek. U heeft nog vrije
tijd voor het bezoek aan de abdijwinkel voor inkopen of naar de
cafetaria voor een lekkere Averbode Abdij bier. Daarna keren we terug naar
huis. Aankomst laatste afstap rond 20:45 uur

2A-8A-RAL

Wanneer: Zaterdag 21 september 2019
Wat kost dit? 42€ Alles inbegrepen voor leden en hun partners (Onze
kas legt bij) Niet leden 45€
(Reis met autobus Verhoeven, plaatselijke gidsbegeleiding, bezoek van Abdij
en het dorp Zichem met maagdentoren, warm middagmaal en hopelijk mooi
weer. 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
2 Schoten Carrefour
07:50 uur
3 Merksem De Cluyse
08:00 uur
4 Antwerpen St. Jansplein 08:15 uur

INSCHRIJVINGEN VÓÓR 07 AUGUSTUS 2019.
Gelieve te storten op rekening BE65 9731 1365 1496
van Verbroedering Artillerie 2A-8A-RAL, met vermelding van naam, keuze menu en opstapplaats.
Gelieve tijdig te betalen daar wij de menu nog moeten doorgeven. Bij verschillende menu’s gelieve te
bellen a.u.b.
NIET LEDEN GELIEVEN TE BELLEN NAAR DE VOORZITTER A.U.B. 03/322 12 38
Bij plaatsgebrek op de bus hebben de leden van de verbroedering voorrang alsook de eerst betalers.
Het Bestuur.

