Fina’s Voetstap viert feest n.a.v onze 175ste wandeling……
Zondagsbrunch in Dendermonde – Salons Den Notendijk
Zondag 25/09/2011 (ja hoor, u leest het goed : 2011 !!!)
(in te schrijven door betalen voorschot tegen uiterlijk 15/01/2011 !!!)
Beste wandelaar, beste FinaGent2-lid, beste levensgenieter,
Fina’s Voetstap viert feest : in 2011 gaat onze 175ste wandeling door en dat willen we, samen met jullie, in stijl
vieren……
We nodigen jullie daarom uit voor een onvergetelijke dag in ‘Salons Den Notendijk’ in Dendermonde, St-Onolfsdijk 55
te 9200 Dendermonde, voor een toch wel bijzondere activiteit : we gaan brunchen (u weet wel : die maaltijd die zowel
ontbijt als lunch combineert)……

-

Feestprogramma :
10u30 : zij die willen, kunnen samen met ons een frisse neus halen in de directe omgeving van het restaurant;
Luc zorgt voor een kleine, ontspannen wandeling (+/- 40’, +/- 2,5 km); zij die niet wandelen, verwelkomen we
om 11u25 ter plaatse;
- 11u30 : feestaperitief;
- 12u00 : aanvang van onze feestbrunch;
Op het menu staat : aperitief met voorproevertje – royaal koud en warm voorgerechtenbuffet – schelpjesbar en
soepje van de chef – hoofgerechtenbuffet met keuze uit vis/vlees – dessertenbuffet en koffiebar – kaasplank;
- Na de maaltijd : muziek, zang en dans……….

-

18u00 : einde van onze feestdag.

Prijs : 60 euro all-in voor leden FinaGent2 (inclusief geselecteerde wijnen + alle dranken tot 17u30 (champagne en sterke
dranken zijn niet inbegrepen !!!); niet-leden dienen zich eerst lid te laten maken van onze vriendenkring FinaGent2 door
storting van 10 euro lidgeld (per gezin) op rekeningnummer 737-0177976-24 van FinaGent2 met de vermelding ‘Lidgeld 2011’.
(kijk ook maar eens op de site http://www.dennotendijk.be/ voor o.m. de routebeschrijving zie ‘Contact’ en dan naar
‘routeplanner’; en ook nog eens doorklikken naar ‘Thema’ en naar ‘Familiebrunch’).
Routebeschrijving vanuit Gent : Gent – Dendermonde E17 of R4 – afrit Destelbergen/Laarne (N445) – richting OvermereBerlare.
Voorbij Nieuwdonk slaan we rechts af N 467 richting Berlare. We blijven deze baan volgen tot Schoonaarde-brug (Schelde) –
slaan we links af (N416) richting Appels-Dendermonde. Voorbij Appels-centrum komen we aan een rond punt. We nemen 2e
afslag, net voor de brug slaan we rechtsaf (bouwmaterialen De Gelder).
(Hier staan reeds wegwijzers naar den Notendijk). We rijden ongeveer 75 m tot aan de Denderdijk, dan linksaf. We volgen de
Dender rechts van ons en blijven deze volgen tot aan ‘Den Notendijk’. (op de baan rechts)

Gezien het grote succes van deze formule vraagt het restaurant een voorschot van 30 euro per persoon; wie graag op
deze feestbrunch wil aanwezig zijn, stort het voorschot van 30 euro p.p. op rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN :
BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNP-Fortis) op naam van Van de Velde Johan
(penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van ‘Brunch Dendermonde – Voorschot voor …………(namen
feestvierders vermelden aub)’; dit voorschot is te storten vóór 15/01/2011 !!!.
Voor meer informatie kun je terecht bij :
Myriam : tel. werk 0257/92813 of 0499/41.37.73 23 (maria.maerrem@minfin.fed .be) of Luc : 0497/94.55.
(vanlimbergen@hotmail.com)

Wandelgroetjes, Myriam en Luc

