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Babbel- en spellencafé, boekenuitleendienst.  Warm aanbevolen !  

Info Louis Fret 03/667 58 66 en Chris Mennes 03/667 29 52 

Tatteljee 13.30u 

 

 

 

We bezoeken vandaag één van de meest strategisch gelegen vestingsteden van 

Willem van Oranje.  Willemstad is één groot monument, bovendien trekken de 

roerigste periodes uit de geschiedenis tijdens een wandeling aan u voorbij.   

Prijs € 6,50 p.p.  Napraten doen we in het ‘Wapen van Willemstad’.  

Zeker eerst opgeven voor 31 maart via roger.theuns@telenet.be of per telefoon. 

Betalen na bevestiging op BE54 7331 1421 4597 

Info Roger Theuns 0475/32 19 73 

Vertrek carpooling Parochiecentrum Statie 13u.  

 

 

 

Trip naar de Abdij van Grimbergen met geleid bezoek in de voormiddag.  Lunch 

in het Fenikshuis ernaast.  Namiddagbezoek aan de volkssterrenwacht MIRA 

waar we bij helder weer een blik door de vele telescopen kunnen werpen.  Bij 

bewolking is zo'n bezoek interactief : experimenten, maquettes, presentatie in de 

multimediazaal.  Prijs € 37 p.p.  Eerst inschrijven voor 10 april via 

peeters.wies@telenet.be of per telefoon, dan betalen op BE51 7331 1407 5262.  

Wees er snel bij, er zijn maar 54 busplaatsen. 

Info Wies Peeters 03/667 41 77 of  0475/40 04 64   

Autobus Parking Statie Parochiecentrum om 8.30u stipt. Terug omstreeks 18u 

 

 

 

Volop lente en dan laten we graag de wielen draaien : 

ofwel elektrisch aangedreven of door eigen spierkracht.  

We rijden door het Brabants Landschap naar en rond het 

Markiezaatsmeer .  Zo mooi en zo dichtbij !   

Onderweg zijn drank- en sanitaire stops voorzien.   

Afstand ongeveer 40 km. 

Info Stan Van Loon 03/667 36 81 

Tatteljee 12u 

 
 

Op 5 mei aanstaande vertrekken we met de autobus rond de middag naar de Gentse Floraliën.  

Deelname € 31 p.p. (bus, fooi en inkom).  Deze uitstap is volzet, er wordt een korte reservelijst 

aangelegd.  Ten laatste op maandag 4 mei worden ‘reservisten’ mogelijk ingelicht bij onverwacht 

afhaken van deelnemers.  Graag betalen op bankrek.nr. : BE66 7895 0785 5743 van Carlo 

Verboven voor 1 april, waarvoor dank. 

 

    Dinsdag 7 april Tatteljee Babbel- en spellencafé 

    Dinsdag 14 april Willemstad Wandeling 

    Dinsdag 28 april Markiezaatsmeer Fietstocht 

               Dinsdag 21 april Grimbergen Abdij en Mira  
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