Busreis naar Mechelen België zondag 27 aug. 2017.
WAT GAAN WE DOEN ?
- Na de koffie met gebak gaan we onder deskundige leiding een ronde maken in het
hypermoderne Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het museum vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in België en de
functie van Kazerne Dossin daarbinnen, een verzamelkamp, een doorgangskamp,
een deportatiekamp voor Joden en Zigeuners (bijna 26000), deels afkomstig
uit fort Breendonk bij Willebroek. Raadpleeg: www.kazerne.dossin.eu
- Na de lunch in hartje Mechelen tracteren we onszelf op een Historische
Stadswandeling met hoogstens 25 personen per gids. Maria Theresia van Oostenrijk zwaaide hier voor een deel in de 18e eeuw de scepter en Josef II sloopte hier 11
stadspoorten; Er is veel te zien en te horen over deze voormalige hoofdstad van
België ! Raadpleeg: www.mechelen.be
- Vervolgens gaan we een uurtje borrelen en bijpraten om tenslotte te vertrekken
naar De Gouden Leeuw in Terheijden waar ons een heerlijk diner te wachten staat.
Vertrek vanaf Parkeerplaats Boerke Mutsaers om 08.30 uur. Terug om 20.30 uur.
Kosten € 64,75 p.p. Introducées € 68,75 p.p. op bankrek NL85INGB 0002 9207 12 tnv
Heemkundekring Tilburg.
Wij verzoeken u - ook de 15 personen die zich nu al in principe voor deelname hebben
aangemeld - om officiële aanmelding, o.a. ivm' vlees/vis' keuze bij diner.
Dit kunt u doen per email (advaneijck@hotmail.com) met Naam en Voorletter (óók van
introducées), + vermelding: busreis Mechelen en de vermelding: vis of vlees.
OF
inzending onderstaande strook aan: Jan Rossou Coromandelstraat 32 te 5037
JP Tilburg.
=====================================================================
Ik, achternaam .................................................... voorletters ....................... en
achternaam ................................................... voorletters ........................ en
introducée(s) achternaam .......................................... voorletters ................... meld(en)
mij/zich aan voor de busreis Mechelen. Ik betaal per omgaande de kosten
en ik wens bij het diner een vlees- of visgerecht. ( 1 van beiden doorhalen aub )
=====================================================================

BESTUUR EN KRING ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE/ LETSEL DAN OOK
OPGELOPEN OF VEROORZAAKT TIJDENS DEZE REIS.

