GOSA
Gewest Menen
Lentereis : donderdag 3 Mei 2018 Dendermonde
Beste Gosa-vrienden, gelieve hierbij alle info te vinden :
PROGRAMMA :
08u00 : Vertrek met bus aan CC De Steiger te Menen.
10u00 : Verwelkoming door de gids met koffie en koffiekoek
10u30: Gegidste rondleiding door Dendermonde (2 groepen) : begijnhof en begijnhofmuseum
12u30: Middagmaal
(verse dagsoep, hoofdschotel,dessert) (1 gewone drank inbegrepen )
14u00: We gaan op stap met de lokale gidsen en maken een prachtige stadswandeling waarin alle
facetten van het Ros beiaard en de stad dendermonde belicht worden (ongeveer 2 uur )
Belangrijk : de mensen die niet willen meewandelen met deze groep, of die omwille van lichamelijke
ongemakken niet mee kunnen, krijgen een gedetailleerd stadsplan met de bezienswaardigheden die zij
op hun eigen tempo kunnen bezoeken
16u30: Vrije tijd in centrum Dendermonde, iets te drinken of een kleinigheid te eten,
Belangrijk :geen avondboterham voorzien!
17u30: Vertrek uit Dendermonde
voor vragen i.v.m. het PROGRAMMA kan je terecht bij:
Johan Vandecasteele  056/50.61.33  johanvdc@telenet.be
PRAKTISCH :
 Deelnameprijs : 57 € per pers. (67 € voor niet-leden)
In die prijs is begrepen : de busreis, koffie met koffiekoek, middagmaal met 1 gewoon drankje,
waardering chauffeur en gidsen, en verzekering.
 Inschrijven kan alleen door storting op rek.nr : BE10 9730 3566 3904 van GOSA Gewest
Menen. en dit vanaf 26 maart (NIET VROEGER). Bij de overschrijving vermelden : “GOSAlentereis 03 mei + uw naam of namen”. De valutadatum van de overschrijving bepaalt de
volgorde en geldt als definitieve inschrijving.
 Belangrijk : als je door plotse ziekte of ongeval de start ’s morgens zou missen OF als je mocht
tijdens de reis verloren lopen : bel Linda Tandt op GSM 0486/24.81.43
OPMERKINGEN :
 Als deze datum u niet past, kunt u ook meegaan met de andere bussen op dinsdag 24 april of
donderdag 26 april (zelfde programma). Dan moet u bij uw overschrijving uiteraard vermelden :
“GOSA- lentereis 24 april” of “GOSA-lentereis 26 april”, telkens met uw namen.
 Als uw voorkeurbus volzet is, wordt u door ons opgebeld met de vraag of u naar een andere bus
kunt overschakelen. Als dit niet kan of als de andere bussen volzet zijn, krijgt u uw geld
teruggestort.
 Ook bij annulatie 7 dagen vóór de reis, wordt het volledige bedrag terugbetaald.
 Nà die dag is er geen volledige terugbetaling meer mogelijk omdat we bepaalde kosten vooraf
moeten betalen (toegang, maaltijd enz.).
 Annuleren kan alleen telefonisch bij Linda Tandt ( 056/41.63.67).

