Postdatum, 25 november 2017
Beste leden,
Volgend jaar 2018 bestaat DOSOL 35 jaar en 31 jaar TREKKERS.
Voor deze gelegenheid willen we een weekend naar SLUIS organiseren voor de leden.

Het gaat door op vrijdag 20 tot en met zondag 22 april 2018
Wij opteren voor een verblijf van 2 nachten op basis van half pension (ontbijt + 3 gangen menu)
in hotel De Dikke van Dale Sint Annastraat 46 NL – 4524 Sluis. www.dikkevandalesluis.nl

Kamer half pension/2 nachten voor 2 personen is 374,00 euro (toerismebelasting inbegrepen)
Kamer half pension/2 nachten voor 1 persoon is 291,00 euro (toerismebelasting inbegrepen)
Kamer half pension/2 nachtenrvoor 3 personen is 497,00 euro (toerismebelasting inbegrepen)
Dit is wel met eigen vervoer!! Auto’s kan gratis parkeren achteraan het hotel.
Het bestuur vraagt met aandrang om in te schrijven vòòr 15 december 2017
door middel van betaling van 50 % voorschot
Per koppel is dit: 187,00 euro of als men de kamer deelt 93,50 euro per persoon
voor 1 persoon : 145,50 euro
voor 3 personen: 248,50 euro
Betaling op rekeningnummer BE10 7330 4448 1604
met vermelding: “reis Sluis 2018 + 3, 2 of 1 persoon en eventueel met wie de kamer delen”
Betaling dient als bewijs van inschrijving!!!
De totale som (dit is de 2de helft) dient betaald te zijn uiterlijk op

28 februari 2018

We stellen het programma voor :
Welkom op vrijdag 20 april 2018 vanaf 16.00 u in het hotel. De kamer sleutels worden dan
uitgedeeld.
Na installeren en wie wil kan tevoren een aperitief drinken op terras, bar of in lounge.
Om 18u30 zullen wij samen van het avondmaal genieten.

Zaterdag na ontbijtbuffet van 7u30 tot 9u30
gaan we in 3 groepen verdelen om dan om 10u te vertrekken
1. Ong. 10 km via knooppunten in Cadzand wandelen onder begeleiding van Lutgarde. Met
de wagen naar de parking van Cadzand. (belegd brood kan kopen in Cadzand)
2. Ong. 34,6 km via knooppunten van Sluis naar Cadzand fietsen (eigen fiets of huurfiets
van hotel) onder begeleiding van Freddy Lami. (belegd brood kan in Sluis kopen)
3. 4,4 km Sluiswandeling en bezoeken we ook het belfort onder begeleiding van Mieke
Nadien vrij in gezellig centrum Sluis en kan de molen ook bezoeken.
* Alternatief uitstap is volgens interesse en vanaf 25 personen struisvogelboerderij 8 km van
Sluis bezoeken. Inkom 5 euro per persoon
http://www.destruisvogel.nl/
Programma kan gewijzigd worden volgens aantal inschrijvingen en het weer.
Tijdens de algemene vergadering worden de lijsten met keuze groepen voor de
ingeschrevenen om eigen keuze zelf aan te duiden opgehangen in het lokaal

Zaterdagavond om 18u30 gezellig samen de maaltijd nuttigen + surprise !!!
Zondag na het ontbijtbuffet vanaf 7u30 tot 9u30 dienen wij de kamers vrij te maken vóór 11.00 u.
Middag ergens eten in sluis en vrije namiddag om centrum Sluis nog te bezoeken.
Tip: bezoek naar bizar museum over briljante uitvinders met knotsgekke uitvindingen www.bizarium.com
Wens jullie veel vriendschap voor het feest van 35 jaar bestaan Dosol en 31 jaar Trekkers en dat
het weer van de partij mag zijn.
Namens het bestuur : Irene, Rita, Freddy, Liliane, Lutgarde en Mieke

