
              
 

 

 

 

 

                              

Ook dit jaar hebben wij als commissie gezocht naar een mogelijkheid om iets in Kerstsfeer 

te gaan ondernemen. Ons is de mogelijkheid geboden in de ochtend een bezoek te gaan 

brengen aan het Europees Parlement  in Brussel met een uitnodiging voor de lunch aldaar. 

Hierdoor kunnen wij voor een heel lage prijs onderstaand programma bieden: 

 

DONDERDAG  6  DECEMBER 2012 
 

� 08.00 uur vertrek met een comfortabele touringcar vanaf het Velo-terrein. 

� Bij het Europees Parlement worden we ontvangen door de heer Wim van de Camp, een 

niet onbekend Nederlands politicus. 

� In het bezoekersrestaurant wordt ons een lunch aangeboden. 

� Na de lunch brengt de bus ons naar de Grote Markt in Brussel, waar wij vrije tijd krijgen 

om van de kerstverlichting en -sfeer te genieten. 

� Hierna vertrekken we richting Nederland. In Hoogerheide stoppen we voor een diner. 

� 21.00 uur verwachten we terug te zijn in Wateringen. 

 

Degenen die niet al te goed ter been zijn, maken wij erop attent dat lopen binnen het 

Europees Parlement en in Brussel bezwaarlijk kan zijn. Het meenemen van een rollator 

wordt afgeraden. 

 

Doordat het bezoek met de bus aan het Europees Parlement en de lunch ons worden 

aangeboden door de Heer Wim van de Camp kunnen wij bovengenoemd programma 

aanbieden voor slechts € 25,-- per persoon. Alleen leden van onze afdeling KBO 

Wateringen kunnen deelnemen.  

Wij maken u erop attent dat u een geldig legitimatiebewijs moet kunnen tonen. 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 17 november a.s.. Hiertoe dient onderstaand 

formulier te worden ingevuld en ingeleverd bij  Nico Meijer, Komkommerstraat 8, met 

bijvoeging van € 25,-- per persoon of op de soosmiddagen. Dus niet telefonisch. 

 

De commissie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR BEZOEK AAN BRUSSEL 6 DECEMBER 2012. 
 

De heer  ………………………………….. Geboortedatum: ………………………….. 

 

Mevrouw ………………………………… Geboortedatum: ………………………….. 

 

Adres  ……………………………………. Postcode ………….Plaats………… ……… 

 

Telefoonnummer: ……………………….. Dieet………………………………………. 

 

Dieet: ……………. 


