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De Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond gewest Aalst nodigt de leden uit op een
ééndagsuitstap met een luxe-autocar op VRIJDAG 5 JUNI 2015 naar

BRUSSEL en BEERSEL
Opstapplaatsen bus:
LEDE
BURST
GROTENBERGE
OPHASSELT
VOORDE
KERKSKEN
AALST

autocarbedrijf ‘De Ras’ Hoogstraat
parking parochiezaal
kerkplein
Bildekenplein
restaurant De Kalvaar
kerk
rondpunt Albatros aan tankstation

om
om
om
om
om
om
om

7u30
7u40
7u55
8u10
8u15
8u25
8u35

Programma:
Na de ophaaltoer van de deelnemers is een eerste stop voorzien in Groot-Bijgaarden met
koffie en koek waarna de reis wordt verdergezet richting Brussel waar we een bezoek brengen
aan het Federaal Parlement: een geleid bezoek met gids aan Kamer en Senaat en een film over
de functie en werking ervan.
Het middagmaal (soep-hoofdschotel-dessert) gebruiken we in een restaurant te Vlezenbeek.
Daarna maken we onze opwachting bij het Bezoekerscentrum “De Lambiek” in Beersel: een
film, opgenomen bij de brouwers, leert ons hoe het bier gebrouwen wordt. We beleven met al
onze zintuigen alles van het lambiekbier. Wij worden ondergedompeld in de smaken, geuren,
geluiden en textuur. Een degustatie mag alvast niet ontbreken.
Na dit bezoek brengen we wat vrije tijd door in het stadscentrum van Halle.
Daarna begeven we ons opnieuw naar Vlezenbeek voor een broodmaaltijd. Rond 19u30 wordt
de terugreis aangevat naar de verschillende afstapplaatsen.
Deelnameprijs : € 56,00 per persoon
Interesse ? Aarzel dan niet en schrijf u eerst in (OPGELET ! DIT IS NOODZAKELIJK)
op het secretariaat bij Lauretta: tel. 053/62.64.94 of e-mail lauretta.boelaert@skynet.be met
vermelding van de naam en voornaam van de deelnemers, de afdeling en de gekozen
opstapplaats.
Gezien de inschrijving pas definitief is na ontvangst van uw betaling, verzoeken wij u daarna
onmiddellijk het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE55 9795 7799 7844 van GOSA gewest Aalst met als mededeling : 741205 - Daguitstap.
We wensen u alvast een aangename dag !
Namens de stuurgroep Gosa gewest Aalst
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