V.B.I.- VRIENDENKRING AFD. LIMBURG,
vroeger V.Ir.F.L. genoemd

VERENIGING VAN INGENIEURS, afgestudeerd aan de

Zonhoven, 25/07/2013.

Dagreis Stad Charleroi en omgeving
Beste confrater (en partner),
“Onbekend is onbemind” wordt wel eens gezegd.
Daarom willen we jullie dit jaar een minder bekend deel van ons “Mooie Land” (dixit onze
kersverse nieuwe koning) laten ontdekken.
We hebben ons oog laten vallen op de provincie Henegouwen. Een provincie die
vermoedelijk door de meesten slechts gekend is op de doorrit naar meer zuiderse Franse
contreien.
Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan een bezoek aan de stad Charleroi en het
even ten zuiden hiervan gelegen Bois du Cazier. Deze trip zal doorgaan op
zaterdag 31 augustus 2013.

De prijs bedraagt 65 € per persoon. Hierin zijn begrepen: de reis, inkomprijs, gids, de
eetmalen.
Wij rekenen op een ruime interesse en verwachten uw inschrijving zo vlug mogelijk en dit
vóór 9 augustus. Bij voldoend aantal inschrijvingen krijgt u bevestiging op 10 augustus en
verwachten we jullie betaling uiterlijk op 18 augustus door het bovenstaand bedrag te betalen
per persoon op het rekeningnummer 103-2062602-62
E-mail: wm@domodus.be of telefonisch of per SMS 0475/450141
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We voorzien het vertrek op de parking achter het Cultureel Centrum te Hasselt om
8.00u.
Naargelang het aantal inschrijvingen voorzien we te reizen:
a) - onder de 21 deelnemers - met eigen wagens (0,35 €/ per km wordt voorzien voor de
vrijwillige chauffeur)
b) - boven de 20 deelnemers - autocar van de Witte Merel.

VBI-Limburg. Rekeningnummer 103-2062602-62
p.a. Bokrijkseweg 3 3520 ZONHOVEN
Tel 0475/45 01 41 E-mail : wm@domodus.be

Op het programma staan volgende delen:
1. Ontvangst met koffie en croissant.
2. Bezoek aan de belangrijkste monumenten en cultuurschatten van de stad o.l.v. een
gids. (Stadhuis + Belfort - Unesco-werelderfgoed, Sint-Christoffelbasiliek, enkele Artnouveau-huizen,…)
3. ’s Middags een broodjesmaaltijd.
4. Namiddag bezoek aan de site Bois du Cazier in Marcinelle. (Mijnsite met
museumruimte over de mijnramp van augustus 1956, industriemuseum en een
schitterend glasmuseum.
5. ’s Avonds driegangensouper.
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We hopen op jullie talrijke aanwezigheid.
Met confraternele groeten,
Wim Mertens

Luc Martens

Patrick Vanhollebeke, Georges Noelmans
Clem Verheyden

Secretaris

Voorzitter

Bestuursleden

