Een dagje BRUSSEL met :
Bezoek aan het Federale parlement
Uitbergen

Zaterdag 26 mei 2018

Met de trein naar onze hoofdstad.
In de voormiddag verkennen we het historische centrum met een gids: Grote markt, Manneke Pis,
Beenhouwersstraat, Sint-Hubertus galerijen….
Tijdens de middag: naar de Nieuwstraat, een poosje vrij wandelen/winkelen.
s’ Namiddags: bezoek aan het parlement. Nadien een terrasje.

9u37
10u45
11u45
14u00
14u30
16u00
17u41
18u23

Programma
Vertrek in station Lede
Aanvang wandeling op de Grote Markt
Naar de Nieuwstraat
Samenkomst aan “De Munt”
Bezoek aan het parlement
Even rusten
Onze trein vertrekt naar Lede (kan ook 17u10)
Aankomst in Lede

We eten in zelfbedieningsrestaurant ‘Lunch Garden’, Nieuwstraat 111.
Parlement:
We worden verwacht aan de achteringang, Leuvenseweg 13, door mevr. Leen Dierick. Zij is
federaal volksvertegenwoordiger (CD&V) en Eerste Schepen in Dendermonde.
Praktisch:
- Gebruik maken van de vestiaire is verplicht.
- Er zijn lockers ter beschikking met muntstuk van 2 €
- Het gebruik van fototoestellen, camera’s, GSM’s, smartphones enz is verboden.
- Van iedere bezoeker moet een week vooraf de identiteit doorgegeven worden.

Inschrijving
Het inschrijvingsgeld dekt alleen de kosten voor de gidsen. Het middagmaal is niet inbegrepen.
Voor de trein kan u een ‘Weekendbiljet’ bestellen of zelf voor een biljet zorgen.
Bij inschrijving met de strook: gepast geld voorzien. Indien via e-mail: overschrijven op
op rekeningnr.: BE35 0880 5465 4037 van Gezinsbond Uitbergen met vermelding “Brussel”, ten
laatste op 14 mei.
Verdere inlichtingen: Mark De Martelaer,
09 367 77 74 of gezinsbond@uitbergen.net
Inschrijving via e-mail of deze strook te bezorgen aan Mark De Martelaer, Moleneindestraat 27,
voor 14 mei 2018.

Deelnemers “Brusseldag”, lid
Deelnemers “Brusseldag”, niet-lid
Weekendbiljet voor de trein

Datum:

Som
Aantal Prijs
Namen van de deelnemers:
10 € pp
€ 1
12 € pp
€ 2
7,40 € pp
€
3
TOTAAL:
€

4
5

