Programma 2018
Onder voorbehoud – wijzigingen nog
mogelijk

Datum

Activiteit

Van 18/08 tot en met 25/08

Zomerkamp Campingplatz Erden

Zaterdag 6 oktober

Stadswandeling Antwarpe mè De Strangers

NOTEER DEZE DATUM ALVAST IN UW AGENDA EN WIJ HOPEN U
DAN TE KUNNEN VERWELKOMEN OP EEN VAN ONZE ACTIVITEITEN
: Francis De Haes; Haven 1800 – Scheldemolenstraat – 9130 Doel
: 91-30 68 of 03-730 30 68
: francis.dehaes@engie.com
: Vicky Van Braekel; Zaha Hadidplein 1 – 2030 Antwerpen
: (tijdens kantooruren) 03-205 22 41
: vicky.vanbraekel@portofantwerp.com
: Erik Bervoets
: erik.bervoets@telenet.be
: Irène Brillo
: irene.brillo@skynet.be
: Willy Van Wonterghem
: willy.van.wonterghem@telenet.be

Zomerkamp
Van 18-08-18 tot 25-08-18

Na ons bezoek aan Nederland vorig jaar, trekken we dit jaar opnieuw
richting Duitsland en is er gekozen voor de Moezelstreek.
We hebben gekozen voor Campingplatz Erden in het dorpje. Je kan altijd
een bezoekje brengen aan hun site http://www.camping-erden.de/.
Wat het definitieve programma zal zijn moeten we nog eens bekijken
maar wat ik al wel kan meegeven is dat er zoals steeds een leuke
fietstocht en onze wandelingen om de buurt te verkennen op het
programma staan.
Lijkt ons zomerkamp een leuk uitje, stuur dan even een mailtje naar
Francis voor 15 juli 2017. Hij zal er voor zorgen dat er plaats wordt
voorzien. Wil je iets langer blijven of eventueel vroeger vertrekken? Ook
dat is geen probleem! Geef gewoon uw verblijfsdata door aan Francis en
hij zorgt voor alles.

www. camping-erden.de

Stadswandeling
Antwarpe mè De Strangers
Zaterdag 6 oktober 2018
Let op: BEPERKT
AANTAL DEELNEMERS

Tijdens het snuisteren in de digitale krant van 8 oktober 2017 valt ons
oog op het volgende artikel: “Op wandel door ’t Stad met De Strangers”
Wat een fijn idee om deze wandeling samen met onze Kampeervrienden
en sympathisanten te doen. Het is een korte wandeling van 3 km, maar
ze duurt wel 3 uur. Maar geen nood, we stoppen onderweg om even de
innerlijke mens te versterken.
We komen samen om 13u50 zodat we stipt om 14u00 kunnen starten
met de wandeling. Verzamelen doen we aan het Steenplein, ter hoogte
van de helling naar het Zuiderterras en we eindigen aan de
“Middenstaase” oftewel Antwerpen-Centraal.
Inschrijven kan via mail naar: erik.bervoets@telenet.be met vermelding
van het aantal personen. Na bevestiging van Erik vragen wij om dan het
verschuldigde bedrag (€ 10/deelnemer) over te schrijven op de rekening
van KVE-Kampeertoerisme:
BE95 9796 0942 7258 – BIC:
ARSPBE22XXX met als mededeling: Stadswandeling – … personen.
LET OP:

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.
Pas na bevestiging van Erik het verschuldigde bedrag overschrijven

www.gva.be

