
Inschrijvingsformulier (texte Français: page suivante) 
 

TECHNISCH BEZOEK 19 SEPTEMBER 2018 

 BEZOEK AAN STICHTING HISTORISCHE VERBRANDINGSMOTOREN PAPENDRECHT 
 

Een unieke verzameling van diesel motoren, de oudste meer dan 100 jaar. Het topstuk een  M.A.N U-boot 
motor -  in licentie door Blohm & Voss gebouwd tijdens  WO I.  De verzameling wordt met een 
onderhoudsplan door een enthousiaste ploeg vrijwilligers  in perfecte staat gehouden.  Onderdelen maken 
ze zelf indien niet meer op de markt te krijgen. 
Deze verzameling is uitgegroeid tot een unieke industriële archeologische site.  
Van robuuste ééncilinders die watergemalen aandreven  tot propulsiemotoren. 
Dit bezoek zal elke werktuigkundige zich herinneren. 
 
Het technisch bezoek is enkel voor leden. 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Graag uw deelname bevestigen aan het secretariaat van het Koninklijk Gallois Genootschap voor 15 
augustus 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 

 
Bijdrage voor: Leden:  29 €  
Betaling via rekening Argenta BE36 9799 8300 5681 vóór 1 september 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 of  (herman@vanopstal.info) 
 
 
Graag uw keuze aankruisen:  Lunch:          vlees             of    vis  
 
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………… 
Wonende: ….………………………………………….……… straat, nr ………..  
Postcode   …………………..Plaats………………………Tel…………………………….e-mail…………………………………… 
Wenst deel te nemen aan het technisch bezoek op 19 september  2018 
Aantal leden aan  29 €  ……….. Totaal:…………  
PS: Tot 14 dagen voor de uitstap kan, bij een annulatie, het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. 

Datum: woensdag 19 september 2018 
Programma:  
 
08u30 : Samenkomst aan het “Schipperswelzijn”  
              Straatsburgdok  
08u45 : Vertrek naar Papendrecht  Ketelweg 63B 3356 LD  
               Papendrecht 

10u00 : Rondleiding inclusief thee en koffie. 
13u00 : Lunch in restaurant Down Town 
               Bleijenhoek 2, 3311 TA Dordrecht. 
15u00 : Terugrit naar Antwerpen.  

16u00 : Aankomst Straatsburgdok. 

Lunch  -  Driegangenmenu 
Soep van de dag. 
Keuze hoofdgerecht:   Steak of vis van de dag. 
Dessert: Dame blanche of Mousse van bosvruchten 
. 
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