Gezinsbond vzw
Gewest Aalst – Werkgroep GOSA
Secretariaat: Eddy De Backer
Stef. Glorieuxstraat 9
9340 Smetlede
Tel: 09/366 02 98

BE55 9795 7799 7844
eddy.de.backer@scarlet.be
www.gezinsbond.be
Gsm: 0499/163669

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM EN
MAROLLENWANDELING

Beste bondslid,
Wij nodigen u graag uit op onze uitstap naar Brussel op zaterdag 27 april 2019 (zo kunnen ook de werkenden onder ons
hieraan deelnemen).
Praktisch.
Praktisch.
Elke deelnemer neemt op eigen kracht de trein naar Brussel centraal, in het station waar hij wenst, rekening houdende met
het feit dat wij samenkomen in de lokettenzaal van het station om 9.45 u.
Programma
10.00
Bezoek aan het muziekinstrumentenmuseum
10. 00 u.:
11.45 u.:
We gebruiken een dagschotel in de cafetaria van het MIM op de bovenste verdieping van het museum
waar we een mooi uitzicht hebben over de stad.
14.00 u.:
We worden opgehaald door de gids die ons zal begeleiden op onze Marollenwandeling. Een wandeling
van ongeveer 2 uur met tussenin een pauze om iets te drinken. Als je de Marollen nog wil zien wees er
dan bij, want deze buurt wordt kleiner en kleiner door de “verZaveling” van de buurt.
16. 30 u.:
Einde van deze dag. Iedereen keert op eigen kracht opnieuw terug naar huis met de trein.
Inschrijven en betalen
Inschrijven moet gebeuren op het gewestelijk GOSA-secretariaat (zie coördinaten in het briefhoofd) en dit ten laatste op 19
april 2019.
2019 Bij uw inschrijving vermeldt u uw naam, het aantal personen en de afdeling waarvan u lid bent. De inschrijving is
bovendien pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld van 40 euro (in deze prijs zit inbegrepen, inkom
instrumentenmuseum dat je vrij kan bezoeken met audiogids, ’s middags de lunch met inbegrip van koffie en dessert en een
drankje aan tafel en tot slot ook de gids die ons zal begeleiden op onze wandeling) op rekeningnummer BE55 9795 7799
7844 op naam van Gezinsbond GOSA gewest Aalst met vermelding van code 741205, uw naam en het aantal personen en
dit eveneens ten laatste op 19
1 9 april 2019
2019.
Niet-leden betalen 45 euro.
Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris van de werkgroep maar dit liefst na 18 u.
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