Landelijke Seniorenvereniging
Gewest Beveren
Beste leden en sympathisanten.

1. Daguitstap op 30 juni 2022
Op donderdag 30 juni organiseren wij een korte daguitstap naar West-Vlaanderen. Wij
vertrekken om 9u30 te Verrebroek (bushalte), 9u40 te Vrasene (bushalte kerk) en 10 uur
aan het Station in Beveren.
Wij starten ons bezoek aan de streek met een uitgebreide broodmaaltijd met koffie en thee.
•

•

Aan boord van de Lamme Goedzak wordt een mooie rondvaart aangeboden. Wij
vertrekken vanuit Damme naar het historische Brugge. We genieten van het unieke
landschap langs weerszijden van het kanaal dat Brugge met Sluis verbindt.
Nadien brengen wij een bezoek aan een tropische tuin en ontdekken de fascinerende
wereld van de papegaaien. In Nally’s Papegaaienopvang worden afgestane of in
beslag genomen vogels opgevangen, maar kunnen van hieruit ook herplaatst
worden. Wij sluiten af met een drankje (1 x koffie/thee of een frisdrank)

Wij sluiten onze dag af met een driegangenmenu. De prijs voor deze mooie daguitstap
bedraagt 60 € voor leden en 68 € voor niet-leden, alles inbegrepen behalve dranken.
Inschrijven en betalen ten laatste op woensdag 22 juni enkel bij uw verantwoordelijke van
uw deelgemeente. Gelieve uw opstapplaats bij inschrijving door te geven a.u.b. .
Het bestuur wenst U een aangename uitstap toe.

2. Fietstocht op 28 juli
Op donderdag 28 juli houden wij onze jaarlijkse fietstocht. Dit jaar rijden wij naar het
uiterste noorden van ons werkgebied. Wij vertrekken in Kieldrecht en rijden langs mooie
rustige wegen in de Zeeuwse polders. Wij vertrekken in groepen van ongeveer 25 personen
aan feestzaal Sint-Michiel, Beukenlaan 18 te Kieldrecht (hoek Beukenlaan - Acacialaan) om
13 uur. Wij voorzien de nodige tussenstops. De afstand is ongeveer 37 km. Rond 17.30 uur
worden wij verwacht in zaal Sint-Michiel voor een rijk gevulde koude schotel met frieten.
Deelnameprijs 20 € voor leden en 23 € voor niet-leden. Alle dranken zijn afzonderlijk te
betalen. Onze verzekering is alleen geldig voor de leden. Niet fietsers kunnen vanaf 17.30
uur aanschuiven voor een koude schotel met frieten. Gelieve bij inschrijving mee te delen
dat je enkel aan het avondmaal deelneemt. Inschrijven en afrekenen ten laatste op
donderdag 21 juli bij uw verantwoordelijke van uw deelgemeente.
Het bestuur wenst U een gezellige en sportieve fietstocht toe.

3. Openluchtmis op 15 augustus
Op zondag 15 augustus wordt op de bedevaartsweide van Gaverland moederdag gevierd.
Om 10.30 uur wordt de eucharistievering opgedragen. Iedereen is van harte welkom.
Zie keerzijde a.u.b.

4. Uitstap met Rivertours op 18 augustus
Op donderdag 18 augustus organiseren wij een boottocht op de Schelde met Rivertours. Wij
vertrekken aan de Wilfortkaat 14 in Temse om 11.30 uur en varen naar Lillo en de drukke
containerhavens. Voor onze groep wordt er een aparte plaats voorzien op het 1 ste verdiep
zodat wij een mooi uitzicht hebben.
•
•

•

Eens voorbij Rupelmonde ruimen kleine kreken en inhammen plaats voor strakke
oevers en panoramische vergezichten.
In de namiddag varen we voorbij het MAS museum, het nieuwe indrukwekkende
Havenhuis in de vorm van een diamant en een schip, voorbij de industriële
installaties van de petro-chemiebedrijven, langs de koeltorens van Doel, de
containerhavens en het Deurganckdok.
We bevinden ons te midden van een wereldhaven in volle bedrijvigheid, waar
indrukwekkende zeeschepen komen en gaan. De boot keert ter hoogte van Lillo, een
rustig dorp dat zijn eigenheid heeft weten bewaren te midden van de havendrukte
en varen terug naar Temse waar wij rond half zes aankomen.

Daar er op de Wilfortkaai in Temse weinig parkeergelegenheid is zal onze vereniging een
gratis autobus voorzien die alle deelnemers in de deelgemeenten zal ophalen. Wij
vertrekken in Kieldrecht (Markt) om 10 uur, Verrebroek (bushalte kerk) om 10.05 uur,
Vrasene (bushalte kerk) 10.10 uur, Beveren (Station) om 10.25 uur, Melsele en Zwijndrecht
(tramhalte in Melsele) om 10.35 uur, Kruibeke (De klok) om 10.45 uur en Bazel (Argenta)
10.50 uur. De deelnemers uit Haasdonk kunnen de autobus in Beveren of Kruibeke nemen.
De prijs voor de uitstap bedraagt 50 € voor leden en 55 € voor niet-leden. Hier is alles
inbegrepen behalve dranken: busvervoer- boottocht - uitgebreide koude schotel - taart met
koffie en gids gedurende de ganse dag.
Inschrijven en betalen ten laatste op dinsdag 2 augustus bij uw verantwoordelijke van uw
deelgemeente. Gelieve uw opstapplaats door te geven bij inschrijving.
Het bestuur wenst U een mooie en aangename uitstap toe.
Tot zover ons zomernieuws,
Magda Baert
Voorzitster. (GSM 0473 80 42 95)

François Van Puymbroeck
Co-voorzitter.

Landelijke Seniorenvereniging kan deze activiteiten aanbieden dank zij de steun van de
Gemeente Beveren, Ferm en Landelijke Gilde.

Inlichtingen en inschrijven bij de verantwoordelijke voor Ferm Zwijndrecht:
Marie- Josée Van Nespen tel.: 03 252 81 92 of email mj.vannespen@telenet.be

