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April heeft ons normaal de eerste mooie zonnige dagen. Daarvan maakt
de vriendenkring gebruik om enkele uitstappen te organiseren.
Eind april en begin mei gaan we enkele keren op stap.
We starten in Gent voor een dag van tegenstellingen. Deze trip is echter
volgeboekt. Later kan je een fotoreportage terugvinden op onze site.
Een dikke week later gaan we richting Westhoek, deze maal voor een
gastronomische uitstap. We kunnen proeven van enkele lekkernijen die
de streek te bieden heeft.
Dat zijn echter niet de enige activiteiten: op 25 april nog een aanrader: in
plaats van traditioneel wijn te proeven, genieten we deze maal van
enkele biersoorten met deskundige uitleg. Voor tal van andere
activiteiten en meer uitleg verwijs ik jullie verder in dit schrijven en
uiteraard ook naar onze site.
In iets geïnteresseerd aarzel niet om direct in te schrijven .
Veel leesgenot en tot op een van de volgende activiteiten.

AbEanSa uitstap
50+ werking
Gent
Donderdag 24 april

Spijtig genoeg is
deze uitstap volzet

De eerste daguitstap voor 2014 gaat
richting Gent.
In de voormiddag bezoeken we, met
gids, de tentoonstelling over de
psychische gevolgen voor de
soldaten tijdens een oorlog in het
museum Dr. Guislain. In de namiddag
gaan we naar de Sint-Pietersabdij
voor de tentoonstelling over 60 jaar
televisie.

TV ! 60 jaar televisie” krijg je de
unieke kans om een blik te werpen
achter de schermen van een selectie
inmiddels legendarisch geworden
televisieprogramma’s.

Dagprogramma:
08.15 uur stipt: vertrek aan het
Kennedypark

Avond:
De Zandvlooi, Lozer
Boterham met kaas en één
consumptie.

Voormiddag:
Bezoek tentoonstelling in het
museum Dr. Guislain:
'Soldaten en Psychiaters'
Het In Flanders Fields Museum in
Ieper en het Museum Dr. Guislain in
Gent hebben de handen in elkaar
geslagen om de medische en
psychologische gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog en bij
uitbreiding van alle oorlogen in kaart
te brengen.
Middagmaal:
Restaurant de Graslei
Aperitief, soep, hoofdgerecht,
dessert en koffie
Dranken aan tafel zijn niet inbegrepen.

We sluiten af met een ‘dagschotel’
in de kantine van FC De
Kampioenen aan het einde van de
tentoonstelling

Inschrijven voor 14 april:
€ 55.00 per persoon
+ € 20.00 (niet leden)
Betalen via overschrijving op de
vriendenkringrekening:
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Inschrijving voor 14 april en deze is
pas definitief na betaling
Inschrijven kan niet meer

Namiddag:
Bezoek tentoonstelling
Lang leve de TV!
60 jaar televisie'
In de tentoonstelling “Lang leve de

Eind deze maand kan je een
fotoreportage zien op onze
site: www.leieschelde.be
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Bierproefavond
Pres. Kennedypark, Kortrijk
Vrijdag 25 april
19.00 – ….. uur

Sedert enkele jaren willen we onze leden de kans geven om zich te
verdiepen in de wereld van de drank.
Zo hadden we reeds enkele wijnproefavonden, telkens een ander
thema, waar we een van de beste sommeliers van het land hadden
om met ons zijn kennis te delen:
Stijn Vanderbeken.
Ook de Champagne heeft geen geheimen meer voor ons.
Vroegere collega Geert Leutenez, een liefhebber, kenner en
genieter, heeft ons de geschiedenis van de Bubbels bijgebracht.
Maar bovenal heeft ons ook laten proeven van verschillende
soorten.
Dit jaar volgen we eigenlijk een beetje de trend en geven we een
bierproefavond. Daarvoor hebben we één van de beste
zythologen uitgenodigd: Geroen Vansteenbrugge.
Geroen heeft reeds verschillende jaren uiteenzettingen, lezingen
over bieren. Hij mag zich zeker een kenner noemen.
We hebben deze Waregemnaar dus gevraagd om zijn kennis met
ons te delen. Geroen zelf heeft voorgesteld om Trendy bieren voor
te stellen.
Trendy bieren zijn de bieren met een grotere hopdosis dan de andere blonde
bieren die we allemaal
reeds geproefd hebben (Tripel Karmeliet, Duvel, Straffe Hendrik enz.).
Die trendy bieren horen allemaal thuis in het genre zoals Omer (van brouwerij
Bockor)
We willen aantonen dat naast de supergrote merken er minstens evenveel
bestaan die het doorsnee publiek niet of nauwelijks kent maar op zo'n avond
telkens tevreden is over de smaken.
Ondanks bieren binnen dezelfde trend die momenteel heel in is, is er toch
voldoende variatie ook qua smaak.
Je moet het beleven vooraleer je kan oordelen.

Inschrijven voor 21 april
via mail: bier@leieschelde.be
via tel.: 0473/892082
per post:
Vriendenkring Leie/Schelde
Pres. Kennedypark 12 (C120)
8500 Kortrijk
Deelname:
€ 15,00
+ € 5,00 voor de niet leden

Betalen via overschrijving
vriendenkring leie/schelde
pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven
in de mededeling van de
overschrijving:
Act. 0425: Bierproefavond + naam
van de persoon die lid is van de
vriendenkring.
Dank U

De avond zal gevuld zijn met uitleg over smaken,
geuren, een beetje geschiedenis, maar bovenal met
degustatie. We zullen kunnen genieten van de
verschillende aroma’s.
Gezien alcohol en verkeer niet goed samengaan, mag
er ook een BOB meekomen. Deze personen mogen
gratis deelnemen aan de avond. Luisteren, ruiken,
vragen stellen mag allemaal, maar proeven: neen.
Heb je een BOB mee laat het weten, dan voorzien we
uiteraard frisdrank.
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Daguitstap
Westhoek en omstreken
Zaterdag 10 mei
09.15 tot 21.30 uur

Watou.
Een klein dorp in de Westhoek, een speldekop groot op de
landkaart en telt nog geen 2000 inwoners.
En toch is deze plaats bij iedereen gekend.
De jaarlijkse poëziezomers zullen hier natuurlijk voor iets
tussen zitten. Daarnaast is er om de drie jaar een heel hoog
aangeschreven internationaal festival van Gregoriaanse
muziek. Koren, of beter Schola’s, van over de ganse wereld
komen naar Watou voor het belangrijkste Festival van de
wereld voor dit soort muziek.
Daarnaast heeft Watou ook nog twee brouwerijen: Van Eecke
(gekend van het Hommelbier) en Sint-Bernardus.
Redenen genoeg om deze grensgemeente te trekken.
Van de gelegenheid maken we gebruik om nog enkele
aangename zaken te bezoeken in de Westhoek.
Een daguitstap voor fijnproevers en genieters van al wat
lekkers de streek te bieden heeft.
We laten iedereen kennis maken met enkele specialiteiten uit
de Westhoek, en sluiten de dag met een ingetogen moment
af.
We zitten trouwens op een plaats die zwaar werd getroffen
door de eerste Wereldoorlog. Bezoek aan de streek moeten
ste
we zeker efkes stilstaan bij de 100 verjaardag van het begin
van deze gruwel.

16.30 uur: Bezoek Patisserie-chocolaterie Vandaele
Met zijn meer dan honderdjarige traditie maakte
Patisserie-Chocolaterie Vandaele een stuk geschiedenis
mee. Als eerste heropgebouwd op de Grote Markt van
Ieper na de eerste wereldoorlog werd onze zaak een
van de grootste trekpleisters in Ieper voor toeristen en
Ieperlingen. Naast de patisserie op bestelling, bieden
wij meer dan 70 verschillende soorten artisanale
pralines aan, een uniek aanbod in Belgische chocolade.
17.00 uur: vrij in Ieper
18.00 uur: Avondmaal: BBQ in Brasserie Kazematten
20.00 uur: Last Post
De Last Post, traditioneel de laatste groet aan de
gesneuvelden, wordt door de klaroeners uitgevoerd ter
ere van de soldaten van het toenmalige Britse Rijk en
van de geallieerden die in Wereldoorlog I in de 'Ypres
Salient' gesneuveld zijn. De Last Post Association stelt
zich tot doel om deze plechtigheid eeuwig in stand te
houden.
21.30 uur: Terug in Kortrijk

€ 45.00 per persoon (Niet leden: + € 20.00)
Inschrijven via: watou@leieschelde.be
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de vriendenkring
leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
Dagprogramma:
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
09.15 uur stipt: vertrek aan het Kennedypark
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling van de
10.30uur: Bezoek Sint-Bernardusbrouwerij.
overschrijving:
In de Brouwerij St. Bernard, brouwt men sinds 1946
Act. 0510: Watou + naam lid van de vriendenkring.
Nam nec duibieren:
vel sapien
semper
sollicitudin. Curabitur dui justo, venenatis a, pharetra vitae, ultrices in, velit.
de edele St.Bernardus
donkere
en blonde
abdijbieren. Alle bieren zijn gebrouwen met onze
eigen gist, met hop van ons eigen hopveld naast de
brouwerij en mout van de beste kwaliteit.
We krijgen een rondleiding in de brouwerij met
aansluitend een degustatie.
12.00 uur: Restaurant ’t Molenhof, Oost-Vleteren
Middagmaal (picknick)
13.30 uur: Bezoek biscuiterie Jules Destrooper
Jules Destrooper is een Belgisch familiebedrijf dat
koekjes maakt, vooral bekend om zijn typische
boterwafeltjes, de lukken. Het bedrijf werd door Jules
Destrooper opgericht in 1886, aanvankelijk in het
West-Vlaamse stadje Lo.Het bedrijf won diverse
prijzen en werd ook hofleverancier. Bij het begin van
de 21e eeuw bakt men 20 ton koekjes per dag.
Driekwart van de productie wordt uitgevoerd, naar
75 landen.
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Baanwielrennen
Vlaams wielercentrum Eddy Merckx, Gent
Donderdag 22 mei , 18.00 uur
Verleden jaar konden we voor de
eerste maal kennis maken met het
fietsen op de piste. Het smaakte
naar meer, en voor die meer hebben
we gezorgd.

Nieuwe datum voor het baanwielrennen
Was oorspronkelijk voorzien op 3 april

Nu de Ronde van Vlaanderen voor
wielerliefhebbers verteerd zou
moeten zijn, kunnen we nog eens op
de piste gaan rijden. Kijken en
ondervinden of we het ‘pistegevoel’
van verleden jaar nog en kennen .
Als het gevoel nog goed zit, kan er al
wat sneller gefietst worden en zo nog
meer genieten van de fiets en de
piste.
De Eddy Merckx pistefietsen zijn
opnieuw gereserveerd voor ons, en
uiteraard zijn deze inbegrepen in de
deelnameprijs.
Wat moet je wel bijhebben:
* uw pedalen (anders zijn het
pedalen met riempjes, lekker
ouderwets).

* het zou aangenaam zijn moest
iedereen in de Eandis
fietsuitrusting rijden. Dus wie
deze heeft, graag die avond met
deze kledij rondtoeren op de
piste.
We zijn benieuwd hoelang het
deze maal zal duren vooraleer
iedereen bovenaan de bocht kan
rijden?
Voor enkele sfeerbeelden van
verleden jaar kan je hier klikken:
foto.
Inschrijven en betalen voor 19 mei
via mail: sport@leieschelde.be
Deelname:
€ 25,00 (fiets inbegrepen)
+ € 5,00 voor de niet leden
Inschrijving pas definitief na
overschrijving op de
vriendenkring leie/schelde , pa
Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB

Gelieve onderstaande mee
te geven in de mededeling
van de overschrijving:
Act. 0522: Fietsen + naam
lid van de vriendenkring.

Ben je geïnteresseerd in bepaalde activiteiten,
wacht niet van inschrijven.
Bij bepaalde is er spijtig genoeg een beperking bij
het aantal deelnemers.
Max. aantal op de bus, toegangen, gidsen, ….
Aarzel niet in schrijf direct in!!
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Initiatie
Paardrijden
Domein Leiedal, Bissegem
Zondag 15 juni
Vanaf 13.00 uur

Welkom op ruiterclub Domein Leiedal
Domein Leiedal, manege, fokkerij en
opleidingscentrum, is lid van VLP (Vlaamse Liga
Paardensport) en Navema (Beroepsvereniging). De
manege werd opgericht in 1962 door Georges Buyse.
Door de jaren heen werd de manege steeds verder
uitgebouwd, uitgebreid en vernieuwd en in 2008 kreeg
Domein Leiedal onder Johan Deprauw het label van 4sterrenmanege. De manege wordt vandaag uitgebaat
door Kim en David De Vos.
Domein Leiedal ligt in het dal van de Leie, een exclusieve
ligging die de mogelijkheid biedt tot mooie wandelingen
langs de gouden rivier.
De vriendnekring heeft kans gekregen om ook de
kinderen van onze leden te laten kennismaken met het
paardrijden. Er is een sessie voorzien voor de kinderen
van 8 tot 13 jaar.
Onder deskundige begeleiding wordt de eerste knepen
bijgebracht.
Bij mooi weer, kunnen we bij genoeg interesse, een
tocht met de koets voorzien in de mooie omgeving van
het Domein Leiedal
Eerste sessie start om 13.00 uur (men moet een
halfuurtje op voorhand aanwezig zijn om zich om te
toveren tot een ruiter)
Er is nog een tweede sessie om 14.00 uur .

Inschrijven en betalen voor 19 mei via mail:
sport@leieschelde.be
Deelname:
€ 10,00 (+ € 5,00 voor de niet leden)
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de
vriendenkring leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling
van de overschrijving:
Act. 0615: Paardrijden + naam lid van de vriendenkring

Daguitstap gepensioneerden naar Oostende
Woensdag 18 juni

Sedert vele jaren trekken we traditioneel op de derde
woensdag van juni op uitstap met de gepensioneerde
collega’s. Vroeger in organisatie van de centrale raad, sedert
vele jaren zijn het de lokale besturen van IJzer/Mandel en
Leie/Schelde die om beurten dit evenement organiseren.
Dit jaar zijn we aan de beurt. Leie/Schelde heet er voor
gekozen om richting zee te trekken, en dan direct naar de
koningin der badsteden: Oostende.

Hier kan men keizen voor de lange wandeling en zo
echt WO I & WO II herbeleven.
De kortere tocht gaat enkel over WO I.
Voor de beide tochten hebben we een gids voorzien.
03

Domein Prins Karel
In het Memoriaal Prins Karelm (1903*1983) wordt het
leven van de Prins-regent en zijn familie in beeld
gebracht.
Het "Paviljoen van de Prins", een eenvoudige
visserswoning uit de negentiende eeuw die door de
prins als woning werd gebruikt, is met de
medewerking van de Civiele Lijst van de Koning
heringericht. Het originele meubilair van de
woonkamer kreeg zijn plaats terug, samen met de
vele kunstvoorwerpen en snuisterijen die aan het
interieur een eigen karakter verlenen. De bezoeker
ziet er zijn palet, zijn golfstokken, de stoel van
Napoleon waarvoor de Regent een voorliefde
koesterde, de beeldhouwwerken die koningin
Elisabeth boetseerde en een portret van Leopold II
dat de opeenvolgende verblijven van de Prins
sierde. In de keuken, waar de Prins bij voorkeur
schilderde, is het koninklijk vaatwerk terug
opgesteld. De bonte kleuren van het interieur
werden na de restauratie nauwgezet opnieuw
aangebracht en zullen vele bezoekers verrassen.
Hier geen gidsen maar wel een audiofoon
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VOC Oostende: opvangcentrum voor vogels:
Je bent steeds welkom om een bezoek te brengen aan
ons centrum, vanuit de eerste verdieping kan je een
kijkje nemen in de verschillende verzorgingsruimtes en
de verzorgers aan het werk zien. Zo kan je de werking
van het centrum leren kennen zonder dat de dieren
gestoord worden, want het zijn allemaal zieke, wilde
dieren die niet houden van menselijk contact.
Kom in groep een bezoek brengen aan het
Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en krijg de
kans om samen met een gids een kijkje te nemen
achter de schermen. Tijdens een rondleiding kom je
alles te weten over het VOC, wie we verzorgen, hoe we
te werk gaan en wat de dieren eten. Je leert er ook hoe
je kan helpen wanneer je een gewond of ziek dier vindt
Een gids zorgt voor de nodige uitleg.

We hebben opnieuw gezocht naar een dagje voor iedereen.
Keuzeactiviteiten zowel in de voor als in de namiddag, zo
moet iedereen wel iets naar zijn/haar goesting kunnen kiezen.
Dagprogramma:
07.30 uur stipt: vertrek aan het Kennedypark
08.45uur: Oostende, Brasserie Leffe
We starten de dag met een croissant en koffie.
10.00 uur: Domein Raversyde
01:
Domein Raversyde Anno 1465
Na meer dan 500 jaar herleeft een verdwenen
Middeleeuws vissersdorp. De verdwenen
vissersnederzetting Walraversijde is één van de
belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen en
één van de best bestudeerde middeleeuwse
vissersgemeenschappen in Europa. In de vier
gereconstrueerde vissershuizen maak je kennis met
de bewoners van het middeleeuwse dorp.
De gebouwen werden met originele middeleeuwse
bakstenen heropgebouwd, die ter plaatse
opgegraven werden tijdens archeologisch onderzoek
van de site. In het archeologisch museum kom je aan
de hand van de talrijke, en uitstekend
bewaarde middeleeuwse voorwerpen meer te weten
over het leven in het dorp én het archeologisch
onderzoek.
Bezoek onder begeleiding van een gids
02:

Atlantikwal
Wandel door 2 wereldoorlogen in bunkers en
loopgraven. De Atlantikwall is één van de
topattracties aan de kust en één van de drie musea
op RAVERSYDE.
De meer dan zestig bunkers, observatieposten en
geschutstellingen, en de twee kilometer open of
onderaardse gangen, vormen samen één van de best
bewaarde delen van de beruchte Duitse
verdedigingslinie ‘Atlantikwall’
7
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12.00 uur Middagmaal: Oostende, Brasserie Leffe
Voorgerecht: Gerookte zalm
Hoofdgerecht
- Americain met frietjes of
- Groenlandse heilbot.

15.00 uur: Namiddagactiviteiten Oostende
01:
Ensor Museum met gids
Vlaanderenstraat 27, het Ensorhuis.
Neoclassicistisch winkelhuis uit het laatste kwart van
de 19de eeuw; van 1917 tot 1949 woonhuis van
James Ensor, thans ingericht als "Ensorhuis"
In het Ensorhuis ziet u niet enkel werken van de
bekende Oostendse kunstenaar James Ensor (1860–
1949), ook zijn leefwereld wordt er perfect
gereconstrueerd. Stap de centrale leefruimte binnen
en luister naar de echo's van Ensor's gesprekken met
kunstenaars, dichters en schrijvers. De harmoniums
in het huis getuigen van Ensor's liefde voor muziek.
De bonte collectie van poppen, marionetten,
maskers en vazen zijn dan weer representatief voor
de visuele stijl van de meester. In zijn salon-atelier
staat u op de zelfde vloer als de kunstenaar toen hij
vele meesterwerken creeërde, zo'n 100 jaar geleden.
02
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Casino Oostende
Is één van de grootste casino’s van Europa. De
spelervaring is nog unieker door de prachtige ligging
van het gebouw. Na een uitvoerige uitleg over het
casino en het spel, krijgen we de gelegenheid om zelf
een gokje te wagen.
Waar de andere deelnemers een versnapering krijgen
in de namiddag, krijgen de bezoekers aan de casino
een, beperkt, startkapitaaltje om in te zetten aan één
van de tafels.
Erfgoed met smaak wandeling met gidsOostende is
een stad met een méér dan rijke geschiedenis. Deze
wandeling neemt u op een smaakvolle manier op
sleeptouw langs een selectie prachtige erfgoed
locaties. Inderdaad: in een notendop ontdekt u een
aantal oogstrelende panden waar u bovendien ook nog
eens de inwendige mens kunt versterken.
"Erfgoed met Smaak" is het resultaat van
samenwerking tussen Dement en Toerisme Oostende
en wil vergeten architecturale pareltjes van de enige
Stad aan Zee op een originele manier in de kijker
zetten. Geef uw ogen dus goed de kost en vooral:
Geniet !
8

04

Bezoek Mercator & Amandine
Wie Mercator zegt, zegt Oostende.
Want in de Oostendse jachthaven ligt dit
indrukwekkende en tot de verbeelding sprekende
schip sinds 1960 aangemeerd. De Mercator werd
gebouwd in Schotland, naar ontwerp van poolreiziger
Adrien de Gerlache, en in gebruik genomen in 1932.
Tot 1960 koos De Mercator 54 keer het ruime sop en
voer over alle wereldzeeën. Tijdens één de diverse
missies van het schip, haalde de Mercator in 1936 het
stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. Vlak voor
de 2e Wereldoorlog werd het schip geassimileerd door
de Britten als basis voor hun zeemissies. Als varende
ambassadeur zeilde de driemaster zich in de kijker op
wereldtentoonstellingen en plechtigheden, nam deel
aan tal van races en won de race Oslo - Oostende.
Sinds 1960 is het schip met pensioen, maar het vertelt
u nog graag zijn woelige geschiedenis aan de hand van
sprekende foto's en voorwerpen uit die tijd.
Wilt u de zeevisserij van heel dichtbij beleven? Ga dan
aan boord bij de Amandine. Dit robuuste zeeschip werd
op 16 november 1960 te water gelaten en beviste eerst
de wateren ten zuiden van IJsland, het Kanaal en de
Noordzee, om vervolgens gedurende enkele decenia
enkel de IJslandse wateren te bevaren en bevissen.
Op 3 april 1995 voer de Amandine voor de allerlaatste
keer Oostende binnen. Daarmee werd de laatste
bladzijde in de geschiedenis van de Oostendse
IJslandvisserij definitief omgeslagen en mocht de
Amandine aan zijn tweede carrière beginnen als
interactief museumschip. U vindt de Amandine op de
vernieuwde Visserskaai in het hart van Oostende.

17.00 uur: uurtje vrij in Oostende
18.00 uur: Broodmaaltijd, Brasserie Leffe
We sluiten de dag af met een broodmaaltijd.
20.00 uur: Terug richting Kortrijk
€ 55.00 per persoon (Niet leden: + € 20.00)
Inwonende familieleden betalen hetzelfde als de leden.
Inschrijven via: reis@leieschelde.be
Niet vergeten te noteren:
Keuze voormiddag
Keuze middagmaal
Keuze namiddagactiviteit
Inschrijving pas definitief na overschrijving op de
vriendenkring leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve onderstaande mee te geven in de mededeling:
Act. 0618: Oostende + naam lid van de vriendenkring.
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Inschrijving
Voor iedere activiteit kan je een mail sturen.
Doe je dit liever met de post, dan kan je dit formulier
insturen naar: Vriendenkring Leie/Schelde
pres. Kennedypark 12 (c120), 8500 Kortrijk
Betalen
vriendenkring leie/schelde , pa Lommergoed, Gullegem
BE29 7380 1635 8464 KREDBEBB
Gelieve mededeling uit laatste kolom mee te geven
Naam
Adres
Email adres
Uistap naar Oostende
Woensdag 18 juni

1 persoon

€ 55,00

Act. 0618:
€ 110,00 Oostende

2 personen
Atlantikwall WOI + WOII (120’)

Voormiddag activiteit
Domein Raversyde

Atlantikwall WOII (90’)
Memoriaal Prins Karel (60’)
ANNO 1465 (90’)

Vogelopvangcentrum

www.vogelopvangcentrum.be/oostende/bezoekons.php

Bezoek & Gokken

Casino

Wandeling

Erfgoed met smaak

Bezoek

Mercator / Amandine

Bezoek

Ensor museum
Americain

Middagmaal
Groenlandse heilbot
Aantal leden

€ 15,00

Aantal niet-leden

€ 20,00

Aantal BOB

€ 00,00

Daguitstap Watou
Zaterdag 10 mei

Aantal leden

€ 45,00

Aantal niet leden

€ 65,00

Baanwielrennen
Donderdag 22 mei

Aantal leden

€ 25,00

Aantal niet-leden

€ 30,00

Aantal leden

€ 10,00

Aantal niet-leden

€ 15,00

Bierproefavond
Vrijdag 25 april

Initiatie paardrijden
Zondag 15 juni

Act. 0425:
Bierproefavond
€ 00,00

Act. 0510:
Watou
Act. 0522:
Fietsen

Act. 0615:
Paardrijden

Ben geïnteresseerd in de koetstocht
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