De inschrijving is pas definitief na het betalen van de prijs op
rekening :
BE61 7341 4222 2217 van de Landelijke Gilden,
seniorenwerking gewest Londerzeel en dit “TOT VOLZETTING”
Inbegrepen in de prijs:

Seniorenwerking
Gewest Londerzeel

•
•
•
•

De reis per luxe touringcar;
Ochtendstop
Middagmaal
BTW, fooi voor de gids en de chauffeur

De reisprogramma’s zijn onder voorbehoud van wijziging door
het reisagentschap op de dag van uitvoering.

Dagreizen
Zomerprogramma
2020

Geachte Senior,
lid van de Landelijke Gilde
Ook dit jaar organiseert de stuurgroep van de Seniorenwerking van
de Landelijke Gilden Gewest Londerzeel, in samenwerking met
Reizen De Vriendt, een daguitstap tijdens de maanden mei, juni en
augustus.
We vertrekken om 8 uur op het Kerkplein van Steenhuffel

*Leden van de Landelijke Gilden en hun gezinsleden zijn verzekerd
voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
tijdens de activiteiten en uitstappen

Donderdag 14 mei 2020

Donderdag 11 juni 2020

Boottocht De Zander & de Nachtwaker

Vogelrevalidatie & Duinexpres

We rijden richting Mol waar we inschepen voor een boottocht op de Zander. Wij genieten tijdens deze boottocht
van lekkere pannenkoeken met suiker. De Zander is een
Duits passagiersschip dat jarenlang heeft rondgevaren
op de Rijn. Nu is het schip een gezellige boot waarmee
wij genieten van de prachtige natuur van de Kempense
wateren.
Nadien rijden we richting Lummen voor het middagmaal,
bestaande uit;
“dagsoep – hoofdgerecht – dessert”
In de namiddag rijden we richting Diest. Samen met zijn
vrouw vertelt de nachtwaker over het dagelijkse leven in
het Diest van de 19de eeuw. In die tijd moest de nachtwaker bijna dagelijks op ronde om de straatlampen aan te
steken. Hij heeft dan ook sprankelende verhalen en pittige anekdotes te vertellen. Tijdens deze rondleiding laat
hij je kennis maken met de adembenemende schoonheid
van de Oranjestad.

Wij rijden naar het vogel-revalidatiecentrum van Zundert. Daar worden we ontvangen met koffie en appelflap, gevolgd door een presentatie. Wij maken er kennis
met de geschiedenis en het werk van het centrum. Onder
leiding van een deskundige gids gaan wij door het park
en leren we alles over de opvang van de inheemse vogels en zoogdieren.
Wij nemen er vervolgens ons middagmaal bestaande uit :
“groentesoep – varkensfilet rollade, groenten, gemengde salade, appelmoes en frietjes – vanille ijs met
aardbeiensaus”
Na het middagmaal vertrekken we naar het plaatsje
Moer waar wij met de Duinexpres een tocht naar nationaal park de Loonse en Drunense Duinen gaan maken. De Duinexpres is een comfortabele wegtrein met
verwarmde wagons. Via de intercom wordt uitgebreid
over de omgeving verteld. Halverwege de tocht is er
een tussenstop voor eventueel het nuttigen van een
drankje. Na de tocht keren we huiswaarts.

.
Prijs : 55€ per persoon voor leden L.G.*
60€ per persoon voor niet-leden

Opgelet !: de inschrijvingen worden afgesloten op 10 mei

2020

Prijs : 56€ per persoon voor leden L.G.*
61€ per persoon voor niet-leden
Opgelet !: de inschrijvingen worden afgesloten op 6 juni

2019

Donderdag 13 augustus 2020
Ondergronds & Grensoverschrijdend

Wij rijden naar Nismes waar wij door een plaatselijke
gids ontvangen worden met een tas koffie en een
croissant. In de voormiddag bezoeken wij de grotten van
Neptunus te Petigny met hun fraaie rotswanden en
tijdens de ondergrondse boottocht genieten wij van een
indrukwekkend klank- en lichtspel.
Middagmaal : Tarte au poireaux – Ballotin de volaille,
purée de persil – Mousse au chocolat
In de namiddag gaan we op ontdekking in Nismes, het
duizend jaar oude dorp en bezoeken we het toeristisch
stadje Givet, gelegen in de Franse Ardennes.
Wij rijden vervolgens naar de kleinste brouwerij van
België en genieten daar van een broodplank met
artisanale kaas en paté.
Prijs : 60€ per persoon voor leden L.G.*
65€ per persoon voor niet-leden
Opgelet !: de inschrijvingen worden afgesloten op 8

augustus 2020

Meer info over deze daguitstappen bij :
Myriam Buys,
Gsm 0486 44 29 08
myriambuys@hotmail.com
of bij;
Filip Van Dyck, voorzitter
Gsm 0476 91 01 89
filip.van.dyck@scarlet.be.

