Zwevezele, ………………

Beste GOSA-leden,
Hierbij nodigen wij alle GOSA-leden heel vriendelijk uit op onze namiddaguitstap naar
DIKSMUIDE. Aangezien wij ervan overtuigd zijn dat het voor heel wat van onze leden reeds een
tijdje geleden is dat zij er nog gebruik van maakten, maken wij de verplaatsing met……DE TREIN.
De uitstap gaat door op maandag 7 september 2015. Wij verzamelen in de wachtzaal van het
station van Tielt om 12u. Er is mogelijkheid tot parkeren aan de achterzijde van het station (ingang
parking via Blekerijstraat).
Bij aankomst in Diksmuide wandelen we naar de Markt, een wandeling van een tiental minuutjes,
waar in restaurant-hotel DE VREDE Grote Markt 35 Diksmuide een tasje koffie met warme
appeltaart op ons wacht.
Om 14u komt de gids ons daar ophalen voor een interessante stadswandeling die twee uur duurt.
Hij/zij laat ons kennis maken met alle bekende en minder bekende hoekjes van Diksmuide.
Na de wandeling heeft u de keuze tussen, ofwel een terrasje bezoeken ofwel een bezoek brengen
aan de IJzertoren. Met de liefhebbers wandelen we richting IJzertoren (vijftiental minuutjes
wandelen). U krijgt rustig de tijd om dit “monument van de Vrede” te bezoeken. De ingangsprijs
bedraagt € 6,00. Aangezien dit bezoek facultatief is zit dit bedrag niet begrepen in de totaalprijs van
het bezoek. (zie verder)
Om 18u15 worden we opnieuw verwacht in De Vrede voor het avondmaal. Men serveert ons twee
croque monsieurs met groentjes.
Na de maaltijd, omstreeks 19u45 wordt het dan tijd om opnieuw richting station te wandelen waar
we de trein richting Tielt nemen. We komen in Tielt aan om 20u40.
De totale kostprijs van de volledige uitstap bedraagt € 27,00, daarin zit de verplaatsing met de trein,
het gebak met koffie, de gids en het avondmaal begrepen. U kunt inschrijven door storting van dit
bedrag op rekening BE44 7380 0795 6345 van GOSA Gewest Tielt met vermelding van de
personen voor wie men inschrijft, en dit voor 20 augustus 2015 aub.
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