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Brussel, mei 2019 

Beste vrienden, 

 

Wij nodigen jullie graag uit voor: 

 

DAGUITSTAP NAAR TUINEN VAN ANNEVOIE – 

BOOTTOCHT DINANT EN  BEZOEK MAREDSOUS 
OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 

 

Tuinen van meer dan 200 jaar oud: de 

tuinen van Annevoie 

Ontdek deze tuinen die 250 jaar geleden 

werden aangelegd en deel uitmaken van het 

Belangrijke Erfgoed van Wallonië. Wandel 

tussen fonteinen, watervallen, vijvers en 

waterstralen, door geordende Franse tuinen, 

intimistische Italiaanse tuinen of wilde 

Engelse tuinen. 

De Tuinen van Annevoie in de provincie 

Namen, zijn de enige watertuinen in België. Ze werden aangelegd in de 18e eeuw en behoren tot de 

mooiste van Europa. Dit Belangrijke Erfgoed van Wallonië, waar de charme van de natuur heerst, 

kan je doorheen de seizoenen ontdekken. 

 

Boottocht Dinant 

We worden verwend met een 

onvergetelijke rondvaart... Het zal een 

ongeëvenaard succes zijn dankzij de Sax, 

boegbeeld van de vloot van Dinant 

Evasion. 

Deze prestigieuze boot kan tot 250 

personen aan boord ontvangen, en heeft 2 

verdiepingen, een open voordek en een 

groot achterdek, een restaurantzaal, een 

panoramische zaal, een bar en een 

dansvloer. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Abdij van Maredsous 

Om de bieren en kazen van Maredsous te 

ontdekken, en ja je leest het goed, vooral 

te proeven, ben je bij het Onthaalcentrum 

Saint-Joseph aan het juiste adres. De 

monniken verwelkomen je er voor een 

gezellige en smakelijke ervaring. 

De Abdij van Maredsous, een van de 

mooiste abdijen van België, ligt in de 

provincie Namen, op ongeveer 25 km van 

de hoofdstad van Wallonië en op 20 km 

van Dinant. 

 

 

Ons dagprogramma: 

07.30 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Blanckaertdreef 

07.45 uur  Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor 

Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck) 

 

09.45 uur  Aankomst in Annevoie 

10.00 tot 11.30 uur  Geleid bezoek in de tuinen van Annevoie met Nederlandssprekende 

gidsen. 

11.30 uur Vertrek met de bus naar Dinant 

12.15 uur Inscheping op de boot ‘Le Sax’ in Dinant voor middagmaal 

 

 MENU 

 Cassolette de scampis Sambre & Meuse 

 Filet de volaille braisé à l’estragon, gratin dauphinois, légumes  

 Duo de Chocolat, crème anglaise 

 Dranken inbegrepen: 1 glaasje schuimwijn, 1 glas bier of wijn en 1 

koffie of thee 

14.30 tot 16.30 uur Rondvaart naar Freyr aan boord van ‘Le Sax’ 

16.45 uur Vertrek naar Maredsous 

17.15 uur Aankomst aan de abdij van Maredsous waar we in 3 verschillende 

groepen een audio-visuele montage krijgen van een 10-tal minuten. 

18.00 uur Eten we een boterham met gerookte ham en een boterham met kaas. 

Drank is zelf te regelen. 

18.30 uur Vertrek naar huis. 
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Praktische afspraken:  
 

De kostprijs bedraagt 70,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen en 

de maaltijden inclusief drank zoals vermeld in het programma.  

 

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf  12 tot en met  23 augustus 2019 met de mededeling: Tuinen Annevoie + code 

A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik’’  

Opgepast: Respecteer a.u.b de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 12/08/2019 voor 

je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 150 inschrijvingen moeten wij om 

organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de algemene 

vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. De 

registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift staat van 

de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

 

Met de betalingen die vóór 12/08/2019 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

 

Belangrijk: 

Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten deelnemen en 

dit uit hoofde van de verzekering. 

 

Indien je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen meegaan, 

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

 

- Bij vertrek uit Zellik : Rita Maes    GSM 0476/619873 

     Bert Demunter  GSM 0475/252714 

    

- Bij vertrek uit Aalst: Chris François  GSM 0485/432472 

    Wiske Coppens  GSM 0472/579133 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij voormelde personen. 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken. 

 

 

Het bestuur 

  


