Inschrijvingsformulier
Familiaal bezoek naar Brugge
De 100-jarige herdenking van WO 1 (1914-1918): “ De Slag om de Noordzee”
100 jaar geleden werd ons kleine landje bezet door de Duitsers. Vier jaar lang huisvestten de bezette havens van Brugge, Oostende
en Zeebrugge een indrukwekkende vloot Duitse duikboten. Deze onderzeeërs kelderden niet minder dan 2.554 geallieerde
schepen en brachten Groot-Brittannië zo tot de hongersnood en de rand van de overgave. De tentoonstelling 1914-‘18, “De slag
om de Noordzee” vindt plaats in het Provinciaal Hof op de Brugse Markt. Hier werd de gevreesde duikbotenoorlog van de Duitse
keizerlijke marine tijdens WO1 georkestreerd. We gaan de benauwende sfeer van het leven in een U-boot en de spanning tijdens
de heldhaftige Britse nachtelijke raids op Zeebrugge en Oostende opsnuiven. Nooit eerder getoonde historische voorwerpen
nemen je mee naar die donkere, maar ook hoopgevende periode.
Een deelname is erg aangeraden.

Datum: zaterdag 05 mei 2018
Programma:
08u15 : Samenkomst aan het “Schipperswelzijn” Straatsburgdok
08u30 : Vertrek naar Brugge
10u00 : We wandelen naar de Markt : Provinciaal Hof
10u30 : Tentoonstelling
12u30 : Wandeling naar Restaurant Oud Kanthuys voor de lunch
Vrij van 15u00 tot 17u30
17u30 : Diner in Restaurant Oud Kanthuys.
20u00 : Vertrek naar Antwerpen.
21u00 : Aankomst in Antwerpen
Lunch:

Driegangenmenu:
Keuze hoofdgerecht:
Vlaams stoofvlees of Zalmfilet
incl. 1 consumptie:
fris/tap-pils/glas huiswijn

Avondmaal:

Soep v.d. dag – Wel verzorgd broodjesbuffet
incl. 1 consumptie: tapbier/water/huiswijn

Graag uw deelname bevestigen aan het secretariaat van het Koninklijk Gallois Genootschap voor 10 april 2018:
 Per post naar Pastoor Huygestraat 18, B-2845 Niel door het terugsturen van onderstaande strook
 Per fax van dit formulier naar: Fax Nr. 03 298 02 17
 Per e-mail: secretariat@gallois.be of via de website: www.gallois.be
Betaling via rekening Argenta BE36 9799 8300 5681, vóór 15 april 2018.
Uw betaling bevestigt uw inschrijving en deelname.
Gelieve te verwittigen indien u niet op tijd op de vertrekplaats aanwezig kan zijn.
Cibelle: +32 498 52 03 72 of Herman Van Opstal +32 470 12 10 70
Graag uw keuze aankruisen:

Lunch:

 Vlaams stoofvlees

of

 Zalmfilet

Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………
Wonende: ….………………………………………….……… straat, nr ………..
Postcode …………………..Plaats………………………Tel…………………………………….e-mail:………………………………………………………………
Wenst deel te nemen aan het familiaal bezoek op 5 mei 2018
De bijdrage voor leden: 46 Euro, 23 Euro voor kinderen < 12j, kinderen < 5j gratis.
Bijdrage voor niet leden: 65 Euro, 30 Euro voor kinderen < 12j , kinderen < 5j gratis.
Aantal personen aan 46 Euro…………
Aantal personen aan 65 Euro…………

Aantal kinderen jonger dan 12 jaar aan 23 Euro………… Aantal kinderen < 5 j ………….
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar aan 30 Euro………… Aantal kinderen < 5 j ………….
Totaal bedrag …………………………Euro

PS: Tot 14 dagen voor de uitstap kan, bij een annulatie, het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
(texte Français: au verso)

