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Gent, 22 februari 2019
Mevrouw, Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op:

Bezoek Aalst met steengrill maaltijd en bowling (ism KVO-Aalst)
Op dinsdag 30 april 2019
Programma
14:00u – 16:00u: Bezoek van het historisch centrum van Aalst
16:00u – 18:00u: Vrije tijd voor shopping of een glaasje
18:00u – 20:00u: Maaltijd (steengrill)
20:00u – 22:00u: Bowlen
14:00u – 16:00u: Bezoek van het historisch centrum van Aalst
Bezoek van het historische stadscentrum van Aalst met haar bezienswaardigheden. Een echte aanrader voor een
eerste kennismaking met de stad!
Bezoek aan het statige stadscentrum met als bezienswaardigheden:
De Grote Markt met als blikvanger het oudste nog bestaande schepenhuis van de Nederlanden. Met belforttoren en
gebiedshuisje. De 'Borse van Amsterdam', de 'Graaf van Egmont', het standbeeld van Dirk Martens en het stadhuis
annex landhuis maken dit historische decor compleet. 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst en de Sint-Martinuskerk
met tal van kunstschatten, zoals het schilderij van Pieter Paul Rubens, mag je zeker niet missen!
Duur: 2 uur

16:00u – 17:30u: Vrije tijd in de stad
Aalst is bij uitstek een stad voor shopping, dus laat u maar gaan; of neemt u liever een gezellig moment in een van de
tavernes op de Grote Markt.

18:00u – 20:00u: Maaltijd (steengrill)
6 vleessoorten (steak, lamsvlees, varkenslapje, kalkoenfilet, brochette, kip) met bijhorende sausen, rauwkost,
aardappelen in de schil en brood en dessert v/h huis.
Formule “vis” (+€6): combinatie van scampi’s, gamba’s, en papillotte van sint-jacobsvruchten en dessert v/h huis.
Aperitief, frisdranken, wijn, koffie aan tafel zijn inbegrepen.
Andere dranken tijdens het eten en dranken tijdens het bowlen zijn niet inbegrepen en dienen onmiddellijk bij
bestelling betaald worden.

20:00u – 22:00u: Bowlen
2 uur bowling met 6 personen per baan.

Voorgestelde formules:
Formule “All-in”:
Bezoek van het historisch stadcentrum met gids + Steengrill + Bowling;
Prijs: €47 p/p (Formule “vis”: €53 p/p);
Afspraak om 13.30u op het Stationsplein / Einde activiteit rond 22u.
Formule “Bezoek en steengrill”:
Bezoek van het historisch stadcentrum met gids + steengrill;
Prijs: €47 p/p (Formule “vis”: €53 p/p);
Afspraak om 13.30u op het Stationsplein / Einde activiteit rond 20u.
Formule “Steengrill en Bowling”:
Steengrill gevolgd door een partij bowling.
Prijs: €42 p/p (Formule “vis”: €48 p/p);
Afspraak om 18u aan “Tragel Sport” / Einde activiteit rond 22u

Vervoer:
Met de trein:
Heen:
Gent-St-Pieters 12:12u spoor 10 (Trein richting Landen) – Aankomst station Aalst on 12:41u
Gent-St-Pieters 12:40u spoor 5 (Trein richting Hasselt) – Aankomst station Aalst om 13:12u
Terug:
Station Aalst 22:19u (spoor 2) – Aankomst Gent-St-Pieters om 22:48u
Station Aalst 22:48u (spoor 2) – Aankomst Gent-St-Pieters om 23:19u
Tragel Sport bevindt zich op 600m (7min) van het station van Aalst) – Adres: Tragel 12, 9300 Aalst
(Plan in bijlage)
Met de wagen:
Gratis parkeren op “Tragel-Sport” - Adres: Tragel 12, 9300 Aalst
Tragel Sport bevindt zich op 600m (7min) van het station van Aalst (Plan in bijlage)

Inschrijvingen:
De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening IBAN:BE29 0682 0350 0064 – BIC: GKCCBEBB
en dit ten laatste op 20 april 2019 op de rekening.
Formule “All-in” met vleesgrill:
€47 p/p (€53 p/p met visgrill);
Formule “Bezoek en Grill” met vleesgrill:
€47 p/p (€53 p/p met visgrill),
Formule “Grill en Bowling” met vleesgrill:
€42 p/p (€48 p/p met visgrill),
met vermelding van één van de volgende communicaties:
Aalst “All-in” - aantal x vlees + aantal x vis;
of Aalst “Bezoek en Grill” - aantal x vlees + aantal x vis;
of Aalst “Grill en Bowling” - aantal x vlees + aantal x vis;

M. Baelen
Voorzi er
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