
 

 
 
 
 

UITNODIGING DRIEDAAGSE REIS NAAR AMSTERDAM 
KWB GOOIK & STRIJLAND EN LANDELIJKE GILDE GOOIK 

26-27 EN 28 OKTOBER 2019 

 
                                                                       

Beste leden, 

Beste sympathisanten, 

 

Na Londen, Parijs en de Elzas trekken we in 2019 naar het Noorden nl. naar Amsterdam ! 

Landelijke Gilde Gooik en kwb Gooik-Strijland hebben terug de handen in elkaar geslagen 

om jullie een mooi programma te kunnen aanbieden. 

 

Gezien het grote succes van onze vorige reizen raden wij aan om zo snel mogelijk in te schrijven als 

je zeker meewil ! Vol is vol ! 

 

In bijlage vinden jullie de detailinfo aangaande deze driedaagse reis. 

 

Wat hoef je concreet te weten wanneer je wenst mee te gaan ? 

 

Prijs per persoon : 

 

 Leden kwb Gooik-Strijland 

en/of Landelijke Gilde Gooik 

            Niet leden 

1 pers. Kamer 330,00 € 350,00 € 

2 pers. Kamer 240,00 € 260,00 € 

3 pers. Kamer 240,00 € 260,00 € 

4 pers. kamer 240,00 € 260,00 € 

 

Na de reis zal de exacte prijs berekend worden en zal, indien de kostprijs lager ligt, deze aan de 

deelnemers worden terugbetaald. 

 

Wat is er in hogervermelde prijs WEL inbegrepen : 

– reis met luxe autocar 

– full-time aanwezigheid van een Nederlandstalige gids 

– fooi chauffeur 

– twee overnachtingen in hotel Spaander in Volendam met ontbijt 

– avondmaal 1ste avond  bij De Lunch in Volendam incl. 1 soft en 1 koffie 

– avondmaal 2de avond bij Haasje Claes in Amsterdam incl. 1 soft en 1 koffie 

– boottocht 



Wat is in hogervermelde prijs NIET inbegrepen : 

             –   ontbijt eerste ochtend 

    –    middageten tijdens dag 1, 2 en 3 

 –   persoonlijke uitgaven 

 

Inschrijvingen : 

 

Wie wenst in te schrijven gaat als volgt te werk : 

 

1. Ten laatste tegen 30/11/2018 : Overschrijving van een voorschot van 100€ per persoon op 

rekeningnummer BE10 7341 2201 5804 op naam van Landelijke Gilde Gooik met als referentie 

'Reis Amsterdam, naam …. (je voor- en achternaam) + aantal personen. 

 

2. Je maakt dadelijk aan de organisatie voor elke reiziger de volgende info over : 

– naam 

– achternaam 

– adres 

– geslacht 

– geboortedatum 

– telefoonnummer (van de persoon op wiens naam wordt ingeschreven) 

– kamerindeling : 1 – 2 – 3 of 4 persoons kamer 

– wie van het gezin lid is van kwb of Landelijke Gilde (voor niet leden vermelden      

dat men geen lid is en dit via mail naar : marleenvs@msn.com of h.vanschepdael@hotmail.com 

 

3. Ten laatste tegen 15/09/2019 zal de organisatie je vragen het saldo over te maken. Dit 

verzoek zal per mail gebeuren of per brief. In dit schrijven zal het te betalen saldo worden vermeld, 

alsook meer praktische informatie. 

 

Belangrijk om te weten : 

 

• Opstapplaatsen zullen de kerk van Strijland en Gooik zijn 

• Voor meer info kan je contact opnemen met Danny Vergauwe 054/568918 of Hilde Van 

Schepdael  0496/34 29 74 

• Zij die hun voorschot eerst betaald hebben worden als ingeschreven beschouwd. 

• Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen dan wordt het voorschot van de laatst 

ingeschrevenen terugbetaald 

• Als het gekozen kamertype niet meer vrij is zal er contact opgenomen worden om evt. een 

ander kamertype te nemen. 

• Na 15/09/2019 zullen de vaste kosten niet meer kunnen terugbetaald worden, tenzij je zelf 

voor een vervanger zorgt of indien we zelf iemand kunnen opvissen van de reservelijst. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Bestuur Landelijke Gilde                                                   Bestuur kwb Gooik-Strijland 
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