KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
 In juli 2018 gaan we op cruise naar een aantal steden gelegen in Noord Europa.











Wil je nog mee genieten van een optimale cruise beleving te samen met de
service van KVE-Cultuur, dan moet u snel beslissen. Anders is het te laat.
Wij hebben vandaag nog 8 plaatsen voor onze rondreis “Het authentieke mystieke
Myanmar”.
Het jaarlijks fietsverlof zal ditmaal doorgaan van vrijdag 29 juni tot dinsdag 3 juli.
We gaan naar Zeeland. U kunt nog inschrijven voor 2, 3 of 4 nachten.
Al is 2018 nog veraf, de belangstelling voor de musical 40-45, die in oktober 2018 in
première gaat is groot. Wilt u verzekerd zijn van goede plaatsen, schrijf dan nu in. Info
over parking en bus vogt later.
Op 20 april heeft het laatste optreden plaats van het lopende seizoen van Cultuur in
EIGEN Huis.
KVE-Cultuur krijgt geregeld interessante aanbiedingen voor voorstellingen aan sterk
verminderde prijzen. Komt de maandkalender te laat, of niet, dan ontvangt u het
cultuurnieuws tijdig in uw mailbox. Als uw mailadres of huisadres verandert, laat het
ons weten, zodat we ons bestand kunnen aanpassen. Het is niet omdat het u hebt
laten weten aan een andere afdeling van KVE dat wij het ook weten.
U krijgt van ons altijd een bevestiging dat uw plaatsen gereserveerd zijn. Als we in
verlof zijn, zal dit gebeuren na onze thuiskomst.
U krijgt altijd tijdig informatie hoe u de tickets van een voorstelling, waarvoor u
inschreef, zult bekomen.
Op het ogenblik hebben we nog voldoende plaatsen voor alle aangebonden
voorstellingen.
Eventuele vragen over de beschikbaarheid van plaatsen kunnen gesteld worden aan
* Martien Dillen op het nummer 03 322 04 22. Is er niemand thuis, spreek dan een
boodschap in op het antwoordapparaat.
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be
* Voor zeer dringende last minute problemen kunt u Gie Janssens-Tolleneer
bereiken op het GSM nummer 0475 55 05 19

HOE TICKETS BESTELLEN? Uw mails richt u aan Gie.janssenstolleneer@skynet.be.
Als u uw tickets met een e-mail bestelt, hoeft u me daarna geen inschrijvingsstrook op te
sturen. Buitenpost stuurt u naar mijn privé-adres : KVE Cultuur, Gie Janssens-Tolleneer
De Loock 7 2970 Schilde. Personeelsleden die in ploegen werken of een mutatie
verwachten en op rust gestelden worden verzocht bij de bestelling hun privé adres te
vermelden (voor verzending van de toegangskaarten of andere info).
Gie Janssens-Tolleneer is te bereiken op het telefoonnummer 03 322 04 22

KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
19.04.2018
20.04.2018
27.04.2018
12.05.2018
13.05.2018
25 en 26.05.2018
29.06.2018 e.v.
Juli 2018
18.10.2018
25.10.2018
01.11.2018
November 2018
01.12.2018
29 en 30.12.2018

Frivole Framboos (cabaret)
Cultuur in EIGEN Huis - Shi
Stuk Ongeluk (toneel)
Stuk Ongeluk (toneel)
K3 show
Genaaid (toneel)
Fietsverlof
Cruise naar steden in Noord Europa
40 - 45 – (Musical)
40 - 45 – (Musical)
40 - 45 – (Musical)
Mystiek Myanmar rondreis
Ene gast, twee bazen (toneel)
Winter-Revue 2018

VOLZET
Capenberg Boechout
Elckerlyc-theater
Elckerlyc-theater
Lotto Arena
EWT Theater
Zeeland
Puurs
Puurs
Puurs
Elckerlyc-theater
Elckerlyc-theater

KVE-CULTUUR : ONZE AANBIEDINGEN

Cultuur in EIGEN Huis in het Capenberg Oxaco center
Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. Op het programma staat de zangeres Shi met
haar band
Shi staat al meer dan 20 jaar op de planken en heeft al vele wateren doorzwommen.
Naast de vele live optredens in binnen- en buitenland brengt ze ook geregeld tijd door in
de studio voor de opnames van haar eigen songs of voor de camera bij het inblikken van
een video clip.
Het optreden dat ze voor ons zal brengen, staat in het thema van de “Franse Chanson” en
de “Easy Listening Jazz Standards”. Ze wordt begeleid door vier bijzonder begaafde en
professionele muzikanten die hun sporen in de muziek al lang verdiend hebben.
Onlangs bracht ze nog een bijzonder mooi Frans chanson uit met als titel “Je vis ma vie”.
Wil je al eens kennis maken met deze sympathieke zangeres e naar de mooie clip van
haar recentste song luisteren, ga dan naar https://youtu.be/pGgi1tMNMs4
Shi: zang
Koen Geudens: piano – Dirk Dergent: drums – Danny Dexter: sax – Stefan Willems:
contrabas
OPGELET: het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het buffet, dan bent u
welkom vanaf 18.30 uur.

Menu buffet: Gerookte zalm met mieriksworteldressing - Carpaccio van serrano ham Varkenshaasje met paddenstoelen in rode wijnsaus - Vispannetje van de chef

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het gebouwencomplex.

Cultuur in EIGEN Huis op vrijdag 20 april 2018 brengen we
Shi en haar band. Tickets aan 15 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19.
Tickets inclusief eten kosten 36 euro per stuk bestelt u via email aan
Gie.janssenstolleneer@skynet.be of telefonisch op het nummer 0475 55 05 19
Het bedrag stort u op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Een Stuk Ongeluk
Elckerlyc-theater
Vrijdag 27 april 2018 om 20.15 uur
Zaterdag 12 mei 2018 om 20.15 uur

Normale Prijs
30,50 EUR

KVE-Prijs
20,00 EUR KVE- leden

Er is veel vraag bestel dus tijdig uw tickets!
The Play That Goes Wrong is al jaren een overweldigend succes in Londen. Het stuk,
waarin niets is wat het lijkt, is een snel gemonteerde, fysieke komedie met perfect
getimede bloopers en een gigantische schat aan grappen.
De Komedie Compagnie bewerkte The Play, waarin een bende toneel-amateurs, onder
leiding van een duivel-doet-al regisseur, een thriller speelt waarbij werkelijk alles verkeerd
gaat. De totale verwarring begint al in de foyer, gaat door tijdens de pauze en eindigt niet
bij het slotapplaus! Lachplezier zou veelvuldig gegarandeerd zijn.
Regie: Stany Crets - Cast: Sven De Ridder, Koen Van Impe, Tania Kloek, Kobe Van
Herwegen, Sébastien De Smet, Jan Van Dyke, Britt Van der Borght, Dirk Van Vooren.

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 20 EUR voor “Een Stuk Ongeluk” op 27/04/2018
Bestelt ...... plaatsen aan 20 EUR voor “Een Stuk Ongeluk” op 12/05/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

K3 show
Lotto Arena
Zondag 13 mei 2018 om 11.00 uur

Normale Prijs
34,50 EUR

KVE-Prijs
30,00 EUR

Na hun eerste eigen tour met Captain Space hebben Hanne, Marthe en Klaasje de smaak
te pakken en komen zij

in het voorjaar van 2018 terug met een gloednieuwe K3 show.
Kom jij ook meezingen en –dansen met de K3’tjes? Het wordt een super spannende show
met vele grote K3-hits en met nieuwe K3-liedjes. Zorg dat je er bent!

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 30 EUR voor “K3 show” op 13/05/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Genaaid
EWT Theater
Vrijdag 25 mei 2018 om 20.30 uur
Zaterdag 26 mei 2018 om 20.30 uur

Normale Prijs
19,00 EUR

KVE-Prijs
16,00 EUR KVE-Leden
18,00 EUR niet leden

Om de relatie met één van zijn patiëntes te verdoezelen, wentelt dokter Moulineaux zich in
een pirouette van leugens tegenover zijn vrouw Yvonne, zijn schoonmoeder Madame
Aigreville en zijn vriend Bassinet. Allemaal voor zijn maîtresse Suzanne, die zelf ook niet
zo heilig blijkt te zijn als haar echtgenoot opduikt. Of nee wacht, misschien toch ook niet,
want zijn minnares verschijnt eveneens ten tonele. Kortom iedereen met de handen in het
haar.
Genaaid ben je KVE-Cultuur zeker niet, want we trachten u altijd leuke zaken aan te
bieden, meestal aan een interessante prijs.
“Genaaid” is een sprankelende voorstelling, die de tand des tijds glansrijk heeft doorstaan.
Voor dit pareltje hullen de acteurs zich in époque-kostuums

Auteur: Georges Feydeau – Regisseur: Jeroen Maes
Acteurs: Dirk BOSSCHAERT, An LAUWEREINS, Annik PAUWELS, Daisy THYS, Reggy
TURNEER, Door VAN BOECKEL, Marc VERBRUGGEN, Liesbeth VERSTRAETEN,
Myriam VISCHSCHOONMAKER

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 16 EUR voor “Genaaid” op 25/05/2018
Bestelt ...... plaatsen aan 16 EUR voor “Genaaid” op 26/05/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

40 – 45 (musical)

Week prijzen
Donderdag 18 oktober Luxe 90 EUR
en 25 oktober 2018
Cat 1 65 EUR
om 20.30 uur
Cat 2 55 EUR

niet KVE leden

KVE-prijzen
Luxe 81 EUR Luxe 78 EUR
CAT 1 59 EUR CAT 1 56 EUR
CAT 2 50 EUR CAT 2 47 EUR

OPGELET : de cat 1 plaatsen van 18 en 25 oktober zijn
uitverkocht. Luxe en cat 2 voor 18 oktober zijn nog wel
beschikbaar. Nieuw: cat 1 plaatsen beschikbaar op donderdag
21 november.
Kosten nog moeite worden gespaard om van de musical 40-45 een onvergetelijk spektakel
te maken. U heeft het allicht in de pers gelezen, er is een nieuwe locatie gevonden voor de
musical 40-45. Het gaat om een site van Montea vlakbij de kruising van de A12 en de
N16 in Puurs. 35.000 personen kwamen kijken naar de musical 14-18 in de Nekkerhal te
Mechelen. Voor 40-45 verwacht men nog meer volk, die op rijdende tribunes zullen plaats
nemen. Frank van Laecke zal voor de regie zorgen. De première is voorzien voor 7
oktober 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om er zeker op tijd
bij te zijn, kunt u nu al plaatsen boeken voor donderdag 18 oktober 2018. Als u kiest voor
de duurste luxe plaatsen, heeft u een plaats op de eerste 7 rijen. U krijgt een drankje na
de voorstelling en per twee personen een programmaboek. Cat 1 is vanaf rij 8 tot rij 19.
Kiest u voor Cat 2 dan zit u op rij 20 of 21.
Het verhaal van 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en
Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De
broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het
onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in
iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis… Het Antwerps gezin
wordt gevolgd doorheen de oorlog. Het wordt een soort filmische reis langs verschillende
locaties die door de oorlog getroffen werden. Alles draait ook rond de vraag wat oorlog
met een mens doet en wat mensen in die omstandigheden tot bepaalde keuzes brengt.
Ondertussen hebben we al meer dan 400 tickets voor deze voorstelling verkocht.
Gelieve uw tickets na bevestiging van uw gereserveerde plaatsen dadelijk te
betalen. Wees gerust alles wordt zorgvuldig genoteerd en bijgehouden. Het
versturen van de tickets zal gebeuren kort voor de voorstelling. Later volgt er meer
nieuws over de parking. Zo goed als zeker zullen we ook een bus of bussen
inleggen, ook later meer nieuws hierover.

Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij ...... Luxe plaatsen aan 78 EUR voor “40 - 45” op 18 oktober 2018
Bestelt hierbij ...... CAT 1 plaatsen aan 56 EUR voor “40- 45” op 21 november 2018
Bestelt hierbij ...... CAT 2 plaatsen aan 47 EUR voor “40- 45” op 18 oktober 2018
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

We hebben ook een optie genomen voor de voorstelling van 1 november om 14.30 uur.
Vermits dit een feestdag is, liggen de prijzen 5 euro hoger. Maar mogelijk vindt u dit
gemakkelijker omdat het een namiddag voorstelling is.
Gert Verhulst: “335.000 mensen kwamen kijken naar 14-18. Het was overweldigend.
Avond na avond staande ovaties, ontelbare positieve reacties van ontroerde
toeschouwers. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe musical een verhaal gaan
vertellen dat minstens zo aangrijpend is, maar tegelijkertijd toch helemaal anders.”

40 – 45 (musical)
Woensdag
1 november 2018
om 14.30 uur

Weekend
Luxe 95 EUR
Cat 1 70 EUR
Cat 2 60 EUR

niet KVE leden

KVE-prijzen
Luxe 86 EUR Luxe 83 EUR
CAT 1 65 EUR CAT 1 61 EUR
CAT 2 55 EUR CAT 2 52 EUR

Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij ..... Luxe plaatsen aan 83 EUR voor “40 - 45” op 1 november 2018
Bestelt hierbij ...... CAT 1 plaatsen aan 61 EUR voor “40- 45” op 1 november 2018
Bestelt hierbij ...... CAT 2 plaatsen aan 52 EUR voor “40- 45” op 1 november 2018
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Ene gast, twee bazen
Elckerlyc-theater
Normale Prijs
Zaterdag 1 december 2018 om 20.15 uur 30,50 EUR

KVE-Prijs
18,00 EUR KVE-leden
20,00 EUR Niet leden

Eigenlijk is deze komedie gebaseerd op Carlo Goldoni’s theaterklassieker uit de
achttiende eeuw, “Knecht van twee meesters”. Een typisch stijlvoorbeeld van de

Commedia dell’Arte. In 2011 ging “One man, two guvnors” van auteur Richard Bean in
première in Londen, gevolgd door een internationale tour. Het stuk speelt zich af in de
vroege jaren ’60 waarbij het hoofdpersonage werkt voor twee totaal verschillende bazen
die dit niet weten van elkaar. Wat volgt is een heerlijke komedie waarin allerlei bizarre
personages opduiken. Het publiek krijgt een hilarische voorstelling voorgeschoteld.
Theaterrecensenten waren wereldwijd laaiend enthousiast over dit stuk. “One man, two
guvnors” kreeg talloze nominaties en prestigieuze theaterprijzen. Een veelbelovend
vooruitzicht voor het Vlaams theaterpubliek... En een uitdaging voor Stany Crets en De
Komedie Compagnie.
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 18 EUR voor “Ene gast, twee bazen” op 1/12/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

Winter-Revue 2018
Elckerlyc-theater
Zaterdag 29 december 2018 - 20.15 uur
Zondag 30 december 2018 om 15 uur

Normale Prijs
39,00 EUR

KVE-Prijs
26,00 EUR KVE-leden
29,00 EUR Niet leden

KVE Cultuur heeft goede plaatsen gereserveerd voor de vierde editie van de Winterrevue.
Regisseur Stany Crets is opnieuw creatief brein van dienst.
De vorige editie met Herbert Flack was een groot succes! Ook dit jaar bestaat de
basiscast uit Dirk Van Vooren, Britt Vanderborght, Patrick Onzia, en Ann Van den Broeck.
Ze worden aangevuld met Shana Pieters en Laurenz Hoorelbeke. 1 of 2 special mystery
guests zullen later nog bekend gemaakt worden.
Wat mag u verwachten: een voorstelling van Winterrevue is meer dan een schitterende
liveshow op scène. Het is evengoed een warm welkom in de foyer, een interactie met het
publiek tijdens de voorstelling, gezellig samen bij een drankje in de foyer. Men haalt alles
uit de kast om er een topbelevenis van te maken. Tijdens de feestdagen kijkt iedereen uit
naar die zorgeloze portie "feel good" met de nodige glamour en glitter. En jawel, dit jaar
dus weer met een nieuwe Winterrevue!

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 26 EUR voor “Winter-Revue” op 29/12/2018
Bestelt ...... plaatsen aan 26 EUR voor “Winter-Revue” op 30/12/2018
en stort …….. euro op het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur.

KVE-CULTUUR : REIS INFORMATIE
Cruise hoofdsteden Oostzee vetrek 15 juli tot 27 juli - 13 dagen
18 DEELNEMERS INGESCHREVEN – Laatste maand om in te schrijven
De cruise wordt verzorgd door Royal Caribbean. Het schip is de Brilliance of the Seas. Het
is geen al te groot schip. Het vertrek is vanuit Amsterdam.
Bij de hierna volgende steden wordt aangemeerd: Skagen (Denemarken), Talinn
(Estland), Sint Petersburg (Rusland – 2 dagen), Helsinki (Finland), Stockholm
(Zweden), Kopenhagen (Denemarken), Amsterdam.
Bij het schrijven van deze tekst gelden de volgende prijzen: Binnenhut 1765 euro per
persoon , Buitenhut 1895 euro per persoon en Balkonhut 2455 euro per persoon.
Tarieven op basis van volpension, inclusief alle haventaksen , fooien en btw
Uitstappen zijn niet inbegrepen. KVE-Cultuur zorgt voor pendels van en naar het vertrek
van de boot. Prijs hiervan is niet inbegrepen. KVE-Cultuur zal op verscheidene plaatsen
zorgen voor eigen excursies met plaatselijke gidsen. In Stockholm en Sint Petersburg
hebben Nederlandstalige gidsen al toegezegd.
Prijzen kunnen wijzigen naarmate beschikbaarheid van de kajuiten. Deze zijn zeer
comfortabel.
Entertainment aan boord: 2 zwembaden, glijbaan, ligbedden met handdoeken, jacuzzi’s,
diverse bars en lounges, theater waar diverse shows van hoge kwaliteit worden
opgevoerd, casino, internetruimte, kinderclub, winkels, uitgebreide spa, klimmuur,
golfsimulator.
Culinair: 1 Restaurant (vaste tijden), Italiaans restaurant (toeslag), Chops Grille (toeslag),
buffetrestaurant, ijssalon
Bij inschrijving hebben we uw officiële naam en voornaam nodig en uw geboorte datum.
Daarna laten we weten welk bedrag u als voorschot moet betalen. Voor Rusland hebt u
een visum nodig. Info hierover volgt later. Info reisverzekering volgt later.
Uw definitieve inschrijving stuurt u naar Gie.janssenstolleneer@skynet.be

Mystiek Myanmar : Van 2 tot 20 november 2018
19 daagse rondreis
NOG 8 plaatsen beschikbaar
Na een lange studieronde zijn we gestart de inschrijvingen voor onze rondreis in
Myanmar. Het vroegere Birma, is een van de laatste ongerepte parels van Azië. Door de
jarenlange isolatie bleven de rijke cultuur en tradities ongeschonden en dat maakt dit
reisdoel zo bijzonder interessant. Hoogtepunten van de reis zullen zeker zijn: de
voormalige hoofdstad Yangon, de enorme historische vlakte buiten Bagan, het prachtige
Mandalay met rondom de voormalige koningssteden en het schitterende Inle meer met
zijn schilderachtige omgeving. Dit meer is omgeven door heuvels en bergen. De Inthastam woont er in zeer eenvoudige paalwoningen op het water van het Inle meer en

verbouwen groenten op drijvende tuinen. Op diverse lokale markten zult u kunnen kennis
maken met deze kleurrijke en vriendelijke bevolking. We eindigen de reis met enkele
dagen rust in Ngapali beach in een bijzonder mooi resort. Maar er is nog veel meer. Heeft
u belangstelling voor deze reis, stuur een mailtje naar Gie.janssenstolleneer@skynet.be
en het programma en alle nodige info wordt u opgestuurd. Myanmar zal ongetwijfeld een
blijvende indruk op u nalaten.
Voor de rondreis inbegrepen internationale en 4 binnenlandse vluchten, hotels in vol
pension met uitzondering van 3 dagen, alle uitstappen, inkomgelden, gids, begeleiding en
tips betaalt u 2.999 euro – single suplement 750 euro.
.

Fietsverlof 2018 - Kortgene in Nederland
Nog 8 plaatsen beschikbaar
De fietsvakanties van de laatste jaren waren telkens super gezellig. Voor onze zevende
meerdaagse fietsvakantie blijven we dicht bij huis. We gaan naar Kortgene in Zeeuws
Vlaanderen. We logeren in het hotel de Zilte Zeeuw, gelegen Hoofdstraat 36 4484 CG
Kortgene. Vermits het hotel maar 8 kamers heeft, die we zeker allemaal nodig hebben,
heb ik nog een tweede verblijfplaats geboekt, die op een afstand van 50 meter van de Zilte
Zeeuw gelegen is. Dit hotel noemt Apart hotel, gelegen Wetstraat 2 ook in Kortgene. Beide
verblijfplaaatsen hebben een heel goede commentaar op het internet.
De Zilte Zeeuw zou een gezellig terras en een gesloten fietsstalling hebben. Het promoot
zich als een fietsvriendelijk hotel. Huren van een elektrische- of andere fiets is mogelijk.
Het Veerse meer ligt op een boogscheut van beide hotels.
Zoals vorig jaar kunt u kiezen tussen 2, 3 of 4 overnachtingen in half pension binnen de
hierna opgegeven periode. Vorig jaar kozen de meeste deelnemers voor vier
overnachtingen, maar anders kan ook. Periode is vrijdag 29 juni tot dinsdag 3 juli 2018.
Op 3 juli is het vertrek voor wie voor 4 overnachtingen kiest. Ik heb een optie genomen op
14 kamers. Vermits Zeeland dichtbij is, kunt u ook voor het weekend boeken. Ook familie
kamer voor 4 personen behoort tot de mogelijkheden.
De prijs in half pension bedraagt 72 euro per persoon en per dag.
De prijs voor 3 dagen, 2 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €288 of €144 per persoon.
De prijs voor 4 dagen, 3 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €432 of €216 per persoon.
De prijs voor 5 dagen, 4 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €576 of €288,00 per persoon

Mogelijk komt hier nog een kleinigheid voor toeristenbelasting bij. In de offerte was er niets
over vermeld;
Als u deelneemt aan het fietsverlof, gelieve dan een voorschot van 100 euro te storten op
het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur met vermelding van het
aantal overnachtingen ter plaatse.
Stuur ook een mailtje naar Gie.janssenstolleneer@skynet.be met de vermelding voor
hoeveel nachten ter plaatse u in schrijft.
Het feit dat dezelfde personen jaar na jaar inschrijven, is een bewijs van de kwaliteit die
we brengen: Leuke fietsroutes, gezellige lunch adresjes, uitstekende sfeer en
kameraadschap. Meer moet dit niet zijn!

De fietsprovincie bij uitstek!
“Ongedwongen gastvrij..”

