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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Zoals reeds kort vermeld in vorig clubblad gaan we dit j aar samen met enkele
West-Vlaamse zusterverenigingen naar de kerstmarkt in Aachen.
 Wie gaat nog mee?

De Brugse Aquariumvrienden, O ostende Platy, D anio Rerio Izegem, Exotica
Roeselare en wij.
Het wordt een totaal programma:
Aquaristiek + een echte Duitse kerstmarkt

Er zijn nu reeds tien deelnemers die hun naam bij mij hebben opgegeven! Omdat
er slechts een beperkt aantal plaatsen voorzien zijn voor Aquatropica moeten we
vragen u in te schrijven voor 15 oktober. Dan ben j e zeker van een plaats.
 Het programma

F  06.15 uur: vertrek van de comfortabele reisbus met opstapplaats in Kortrijk (carpool E 17, afrit 3 bij cowboy Henk).
Ontbijt:

op de bus worden per persoon twee ochtendkoeken uitgedeeld.
F  09.00
uur: aankomst Luik bij het Aquarium. B ezoek aan dat aquarium.

– 8 –

J aar gang 27

Busr ei s

Aquatr opi c a Kortrij k

F  1 1.00 uur: vertrek richting Aachen.
F  12.00 uur: aankomst in Aachen.
Middageten

in een gezellig restaurant in Aachen. Dit b estaat uit dagsoep +
Schnitzel Brauhaus + dessert. Drank aan tafel niet inbegrepen.
F  14.00
uur: stadsbezoek (Altstadt) met Nederlandstalige gids.
F Vanaf15u
vrij voor een b ezoek aan de kerstmarkt.
F Om 19.30 uisur:iedereen
vertrek terug naar Kortrijk.

Organisatie

BBAT-West (De West-Vlaamse aquariumclubs aangesloten bij de BBAT)
 P rijzen

ìLeden van Aquatropica Kortrijk en hun partner betalen 50 euro per per-

soon. Onze clubkas is sponsor voor de leden en hun partner.
Je bent niet verplicht het middagmaal te nemen in dat restaurant. In dit
geval b etaal j e bij de inschrijving 20 euro minder.
Let wel, vrienden en kennissen mogen ook mee, maar zij betalen de volle
pot, namelijk 55 euro per persoon.

ì

Aqu ari u m Mus éu m
Li ège
www. a qu ari u m- mus eu m. be
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 B etaling

Het  bedrag  overschrijven  met  duidelijke  vermelding  van  uw naam  in  de
mededeling en doe dat uiterlijk voor 15 oktober op rekening van Aquatropica :
Rekeningnummer: 979–6236362–43
Vermoedelijk zal er een grotere bus ingeschakeld worden en dan zal de prijs
lager liggen. Dit wordt dan op de bus vereffend. Nu (bij schrijven halfseptember) is daar nog geen zicht op.
Wie na 20 oktober nog wil inschrijven heeft veel kans dat het niet meer kan
want er zijn vijfclubs die de zitplaatsen verdelen en Lucien Surmont is naast
een heel goede reisorganisator ook iemand die zeer stipt de afspraken nakomt.
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