
Seniorenvereniging VLIJMEN  
ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET  

EMA REIZEN DE VOLGENDE DAGTOCHT: 
 

DINSDAG 24 MEI  

 
Mechelen ligt in het zuiden van de provincie Antwerpen, centraal tussen 
Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle. De Sint-Romboutstoren is dé trots 
van de stad en Sint-Rombout geldt als de Mechelse beschermheilige. Er wordt 
een dialect gesproken dat ‘Mechels’ genoemd wordt. In de Middeleeuwen was 
Mechelen de hoofdplaats van de Zuidelijke-Nederlanden en de residentie van 
de toenmalige landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, tante van Keizer    
Karel V. 
 
Na vertrek vanaf uw opstapplaats 

rijden we naar ons koffieadres voor 2 kopjes koffie of thee met appelgebak. 
We vervolgen onze weg via de ring van Antwerpen en de Kennedytunnel. 
Uiteraard ontbreekt er bij deze dagtocht geen lunch, rond de middag maken 
wij een stop voor een goed verzorgde Belgische lunch. Nadat u heeft genoten 
van de lunch maken we onder leiding van een uitstekende gids een boeiende 
tocht door Mechelen en via enkele kleinere gemeenten rijden we naar 
Willebroek. We passeren de beruchte ‘Vredesbrug’ (brug der zuchten) en 
gaan verder richting Fort van Breendonk. Terug in Mechelen bent u geruime tijd vrij om op eigen gelegenheid te 
genieten van deze mooie stad. De terugweg gaat o.a. via Lier. We sluiten deze heerlijke dagtocht af met een bijzonder 
diner, we beginnen met een lekker soepje vervolgens krijgt u heerlijke friet met Belgisch stoofvlees en een lekker 
dessert na. 
 

20.45 UUR THUIS 
 

Bij de reissom is inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, 2 kopjes koffie met appelgebak, broodmaaltijd, rondrit met gids, 
vrij in Mechelen, diner. 

De prijs van deze leuke dagtocht bedraagt: € 72,00 p.p. voor de leden, voor niet leden € 75,00 p.p. 
Hebt u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje inschrijven op: 

Maandag 2 mei 2022 van 10.00 uur tot 11.00 uur in buurthuis “de Korf” 
 We verwachten een grote opkomst, bij deze dagtocht geldt VOL=VOL!  

Verdere informatie zoals opstapplaatsen en vertrektijden vindt u op de instapkaarten uitgereikt bij boeking.  
Mocht u verdere informatie wensen over deze dagtocht kan u bellen met: 

Annemarie van Bladel tel. 5114660. 
Met onderstaande machtiging geeft u Ouderenvereniging Vlijmen Dorp, incassant ID: NL12RABO0154705527 

toestemming om het bedrag in week 19 van onderstaande bankrekening af te schrijven. 

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

MACHTIGING: A.U.B Ingevuld meebrengen en inleveren bij de inschrijving.  
Ik/ wij gaan mee naar: Dijlestad Mechelen met _______personen. 
Lidnr._____________________________________  Lidnr.__________________________ 
 

Naam:____________________________________  Naam:__________________________ 
 

IBAN rek nr.________________________________  Tel.nr.:__________________________ 
 

E-mailadres:________________________________  Dieet:___________________________ 
 

Uw telefoonnummer:_________________________ Handtekening:  
 

 


