Vr 26/08—zo 28/08/2022
3 daagse reis naar de Loire
Programma:
Dag 1 Merchtem - Chambord - Amboise – Tours
Vertrek om 6u. Via Mons naar Assevillers, halte
langs de snelweg. Langs Parijs naar Orléans. Vrij
middagmaal en kort bezoek aan deze stad van
Jeanne d’Arc met o.m. de kathedraal Saint-Croix.
Vervolgens naar Chambord voor bezoek aan het
grootste kasteel aan de Loire en gebouwd in
opdracht van François Ier en tevens een voorbeeld
van volmaakte architectuur met een perfecte
harmonie van koepels, torens en carillons. Nadien
langs Cheverny, Montrichard en Amboise naar
Tours . Avondmaal en logies in hotel Ibis Styles
Tours***.
Dag 2 Tours - Saumur – Tours
Ontbijtbuffet. Daarna langs de Loire naar Saumur.
Bezoek aan de stallingen en de rijschool van de
“école nationale d’Equitation”, beter bekend als de
nationale stoeterij “Le Cadre Noir de Saumur”, het
evenbeeld van de Spaanse rijschool in Wenen en de
rijschool in Jerez de la Frontera. Nadien naar
Vaudelnay voor lunch en degustatie op het Domaine
de Fiervaux. Vrije tijd in Saumur. Daarna via Chinon
en Azay-le-Rideau terug naar Amboise voor
avondmaal en logies in hotel Ibis Styles Tours***.

Dag 3 Tours - Blois - Merchtem
Ontbijtbuffet. Vervolgens via de vallei van de Loire
naar Blois voor bezoek aan het kasteel, één van de
fraaiste historische kastelen van Frankrijk en 4
eeuwen lang de residentie van koningen en
koninginnen. De prachtige gotische statenzaal uit
1215 is de oudste van Frankrijk. Daarna kort bezoek
aan de stad Blois. Vrije lunch in het centrum van
Blois. Om 14:00 terugreis via de “Autoroute
l’Aquitaine” naar Parijs. Over de Autoroute du Nord
naar Péronne, halte langs de snelweg. Via
Valenciennes naar Merchtem. Aankomst rond 20:30.
Prijs per persoon: € 429.00 op basis van min. 30
deelnemers en dubbelkamers
(single: + 60 €)
INBEGREPEN: vervoer per luxe autocar – verblijf op
basis van half pension vanaf het avondmaal de 1ste
dag tot het ontbijt de laatste dag – bezoeken zoals
vermeld – degustatie in Vaudelnay - gidsbegeleiding wegentaksen - dienstvergoeding chauffeur - btw.
NIET INBEGREPEN: middagmalen - dranken bij de
maaltijden – annulatie- en bijstandsverzekering
(€ 20.00, te vermelden bij inschrijving als je dit
wenst) – alle niet vermelde diensten
Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 15 juni
2022 en dit door voorschot over te schrijven op
rekening van LG Merchtem : BE67 7341 4800 0787,
met de vermelding “voorschot reis LG” + duidelijke
vermelding van de namen van de deelnemers.
Voorschot: 100€ per persoon.
Enkel de overschrijving dient als bewijs van
inschrijving.
Wil je zeker mee, schrijf dan zo snel mogelijk het
bedrag over. (De overschrijvingsdatum telt als
inschrijvingsdatum)

Contactpersoon reis:
Marcel Wynants - 052/372686

De deelnemers ontvangen in juli een uitnodiging tot
betaling van het resterende saldo en met de nodige
uitleg over het vertrek en andere reisgegevens (hotel,
etc .... )
Verblijfshotel: Ibis Styles Tours***.

Programma
Juni 2022 - augustus 2022
Avondwandeling
Wipschieten
Avondmarkt
(F)iets te doen tocht
3-daagse reis
Zonnebloemactie, met
in najaar BBQ

11/06/2022
19/06/2022
24/06/2022
03/07/2022
26/0828/08/2022

Prrogramma kan mogelijks nog uitgebreid of
aangepast worden, we informeren jullie hier dan
over via mail.
Belangrijk dus om van iedereen mailadres te
hebbben. Heb je dit niet, geef eventueel mailadres
van kinderen of buren door, zo kunnen zij jullie
informeren.
Geef aub jullie mail adres door via:
Lg-merchtem@telenet.be.
Heb je zelf een idee voor een leuke activiteit, deel
het met ons. Indien gewenst kan je dit samen met
ons dan verder uitwerken.
Bezoek ook onze website en vindt er alle geplande
activiteiten, maar bekijk er ook de verslagen en
eventuele foto’s van de vorige activiteiten:
http://merchtem.landelijkegilden.be

Zonnebloemactie:
Wie doet mee?

Zaterdag 11 juni 2022:
AVONDWANDELING

Zet ons dorp in de zonnebloemen !!
Jullie hebben allemaal een zakje ontvangen, met
blijkbaar bij sommigen maar 4 en bij anderen 12 zaadjes,
onze excuses hiervoor.
Je kan ze nog steeds zaaien en wil je zelf niet meedoen,
geef het zakje aan je kinderen, kennissen die ze voor
jou willen zaaien, het kan nog.

Onze avondwandeling wordt dit jaar een
stadswandeling, we trekken naar Dendermonde,
stad van ‘t ros Beiaard. We doen er een
degustatiewandeling.

We willen hier ook een wedstrijd aan koppelen: de
grootste bloem, de hoogste, etc.. Inschrijven kan tot
1 juli bij Leo Van crombrugge leovancrombrugge@skynet.be - 0476/591469
In september (10/09 of 25/09) voorzien we dan een
gezellige BBQ voor iedereen (daar horen jullie later
dit jaar dan wel meer over), waar we dan ook de
resultaten van jullie inspanningen kunnen bewonderen. .

Hopelijk doet iedereen mee.

Zondag 19 juni 2022:
Wipschieten
EXTRA activiteit:
WIPSCHIETEN eindelijk terug op onze agenda,
maar nu ZONDER BBQ.
We verzamelen op zondag 19 juni om 9u30 op het
terrein 'Vonckiste' aan de Opwijksestraat te
Baardegem (in Opwijk aan de Aveve rechts afslaan
en de volgende lichten links nemen richting
Baardegem. Staande wip iets verder aan
rechterkant).
Daar kunnen we onze schietvaardigheid uittesten
met pijl en boog op de staande wip.
Wie wordt er dit jaar Koning-schutter ?
Inschrijven is niet noodzakelijk.
Drank wordt ter plaatse afgerekend.
Voor meer informatie: Jos Fiesack 0477/55.49.08.

Een plezante wandeling waarbij het nuttige aan het
aangename wordt gekoppeld. Cultuur en gastronomie
gaan hier hand in hand en we ontdekken de
belangrijkste historische bezienswaardigheden. De
wandeling duurt ongeveer drie uur, met een
degustatie van drie bieren (of iets anders).
We gaan met de lijnbus naar Dendermonde.
We verwachten jullie aan parking Kerkhof om
17u30 ten laatste. Terugkomst verwacht tegen
23u17. Ga je zelf met de wagen, afspraak om 19u
op de grote markt.
Inschrijven noodzakelijk (ook als je met de wagen
gaat), dit kan bij Jos Fiesack- 0477/554908 en dit
tegen 05/06/2022. (noodzakelijk voor reservatie gids
en tickets)
Kostprijs gids + degustatie: 20€/persoon.
Ticket bus nog apart, ter plaatse af te rekenen.
Hopelijk doen jullie ook mee.

Vrijdag 24 juni 2022: AVONDMARKT
Dit jaar zullen we eindelijk terug aanwezig zijn op de
avondmarkt. U kan er ons vinden met een
drankstand met oa. een goed Belgisch zwaar bier,
cava, frisdranken.
Indien koud weer, ook een lekker vers gemaakt
soepje. Kom zeker eens langs, op die manier draagt
U een steentje bij om ieder jaar de nodige financiële
middelen te hebben om al onze activiteiten te
organiseren. We verwachten je.

zondag 3 juli 2022:
(F)iets te doen—tocht
Dit jaar kunnen we eindelijk terug onze actieve
(F)Iets te doen - tocht organiseren.
Bedoeling is om met de fiets een mooie,
uitgestippelde, bewegwijzerde toer te volgen waar
we onderweg stoppen op mooie locaties en waar er
verschillende leuke, prakatische proeven zullen
voorzien worden.
Vertrek tss 13u00 en 14u15 bij :
Olivier Eylenbosch - Bollestraat 43A - Linthout Brussegem-Merchtem
Iedereen kan meedoen, dus spreek zeker ook
familie en vrienden aan. Als je inschrijft voor
deelname dan betaal je 6€ en ontvang je een gratis
drankje onderweg + iedere deelnemer ontvangt
een prijs op het einde van dit evenement.
We voorzien natuurlijk ook wat lekkers.
Ook als je niet fietst ben je steeds welkom
Vanaf 13u00 serveren we jullie
boerenboterhammen, pannenkoeken en ijs.
Voor meer informatie:
Johan Wynants - 0475/790130
Johan.wynants2@telenet.be

Iedere dinsdagavond :
SPORTUURTJE minivoetbal
Iedere dinsdagavond om 19u30 voetbal.
Vanaf nu op het synthetisch veld op sportcomplex
Dooren.
Alle sporters en supporters zijn steeds welkom.

