Club V 9 Tienen
Tienen, 15-08-2016
Nieuwsbrief nr. VII/1
HalloKP’ersen Partners!

Eindelijk, eindelijk… na een lange “radiostilte” trekken we ons weer op gang voor het zevende
seizoen van onze Passer. Dat doen we samen met onze partners op vrijdag 23 september. Dan gaan
we meteen de grens over voor een trip naar Amsterdam, Volendam en Marken, een programma ons
voorgesteld door Olympia Car. Voor de lunch kan je kiezen tussen visfilet of kipfilet. Vergeet dus
niet mij je voorkeur mee te delen, ook voor je partner! Wij hopen alvast op een daverende start!
Het programma:
7.30 uur: Vertrek Goossensvest
10.30 uur: Aankomst in Amsterdam en rondvaart over de grachten van Amsterdam
11.30 uur: Vrije tijd
13.00 uur: Vertrek richting Marken
13.45 uur: Lunch in een restaurant op Marken aan de haven met zeezicht
15.00 uur: Overtocht met de boot naar Volendam
15.30 uur: Aankomst in Volendam
16.00 uur:Bezoek Cheesefactory Volendam, inclusief uitleg demonstratie en kaasproeven
16.30 uur:Vrije tijd
17 à 17.30 uur: Retour
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 12 september (uiterste datum!) 55 € per persoon (all-in) op rekening 068-8915154-08
of BE63 0688 9151 5408 met de vermelding deelname U 07 01.
2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of telefoon, samen met je keuze vis of kip. Graag
ook een seintje als je niet meegaat, dat vergemakkelijkt de administratie!
Ter info:
De wereldberoemde grachten van Amsterdam zijn samen langer dan 100 kilometer en tijdens een
rondvaart over deze grachten zie je de echte schoonheid en charme van Amsterdam.
Volendam dan weer staat wereldwijd bekend om de prachtige haven en vele beroemde Nederlandse
artiesten. Niet voor niets dat het wordt bezongen als de parel van de Zuiderzee.
En dan is er Marken, dat nog niet zoveel veranderd is. Het voormalige eiland straalt nog steeds een
oase van rust uit. Een wandeling langs de ophaalbruggen en smalle steegjes laat de echte charme van
het schiereiland zien.
Serveer daar nog een portietypische Hollandse kaas bij en we zitten weer goed voor een fijne dag met
toffe vrienden (en vriendinnen!) van onze Koperen Passer!
Met hartelijke koperen groet en tot dan!
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