
 
 
 
 

Voorwoord 

Hebben jullie de voorbije dagen ook massaal vitamine D gehamsterd ?  Ik vermoed van wel.  Op de 

jaagpaden langs waterwegen en in de stadsparken krioelde het afgelopen weekend van het volk.  Op de 

terrasjes was het zoeken naar een vrije plaatsje.  Iedereen wilde van het mooie weer profiteren : singles, 

koppeltjes, gezinnen tot zelfs hele families toe.  Laat de maartse buien nu maar komen... 

Sporen van het goede weer vind je ook in deze nieuwsbrief terug.  Het zal je opvallen dat in de voorbije 

maand vooral onze zomeractiviteiten vorm kregen... 

 

Achter de schermen van Planckendael 

Het is nog even wachten op de officiële uitnodiging voor deze activiteit.  De organisatoren leggen tijdens 

de krokusvakantie de laatste hand aan de  voorbereiding.  De definitieve uitnodiging komt dus na de 

krokusvakantie, zijnde 10 maart, op onze websiten.  Wel mag ik jullie al het programma onthullen.  In de 

voormiddag staat het geleid bezoek achter de schermen op het programma.  Daarna picknicken we samen 

en volgt er een vrij bezoek aan Planckendael.  De dag sluiten we af met een restaurantbezoek.   Dit 

restaurantbezoek is zoals de traditie het ondertussen wil, facultatief. 

 

Zeehondentocht 

De reder zette vorig weekend het vaarschema voor juli op z'n website.  Gelukkig voor ons vallen er 

zeehondentochten tijdens het weekend. De interessantste datum was misschien zaterdag 27 juli om 16u 

30.   Niettemin reserveerde ik voor 12 personen op zondag 7 juli om 12u 30.  Ik vermoed dat ik, indien 

nodig, voor deze datum gemakkelijker bijkomende tickets zal kunnen bestellen.  Meer info krijg je in de 

volgende nieuwsbrief.. 

 

Wandelvakantie 

Dit jaar zullen we al wandelend het Duitse middengebergte verkennen.  Ons hotel bevindt zich in Sundern., 

een "dorp" van ca. 27.000 inwoners.  Grootste stad in de buurt is ongetwijfeld Dortmund dat 60 km ten 

noordwesten van onze verblijfplaats ligt.  Ook hier namen we een optie voor 12 personen.   Onze optie 

loopt tot 31 maart.  Wie ons wil vergezellen, schrijft voor deze datum het voorschot van 125 € op onze 

rekening over.  Meer info over deze reis vind je in de bijlage aan dit bericht. 

 

Groetjes, 

 
 


