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In samenwerking
met

Vintage Mobiliteit
Zondag 16 september 2018
Alvorens de uitnodiging voor deze activiteit te schrijven, raadpleegde ik eerst Wikipedia.
Vintage staat synoniem voor retro. En mij interesseerde ook wanneer onze huidige
vervoersmiddelen gelanceerd werden.
Geschiedenisfanaten herinneren zich nog dat de eerste Belgische trein in 1835 reed. In
1862 slaagde de Waal Etienne Lenoir erin om de eerste verbrandingsmotor te
ontwikkelen en zette zo de eerste auto op de weg. De fiets in zijn huidige vorm ontstond
in 1885. Terwijl in 1903 de gebroeders Wright als eerste met een gemotoriseerd
vliegtuigje van de grond gingen.

Tot zover de geschiedenisles. Op de eerste Soltero-activiteit van het nieuwe werkjaar
verplaatsen we ons vooral met onze voetjes en de (stoom)trein. Het "tijdschema" ziet er
als volgt uit:
11u
: Vertrek aan het station van Eeklo voor een zes kilometer lange wandeling.
12u 30 : Aankomst in restaurant "De Vier Heemskinderen".
14u
: Vertrek voor een nieuwe wandeling van zes kilometer.
(14u 05 : per stoomtrein naar Maldegem is ook een mogelijkheid).
(14u 20 : aankomst van de treinreizigers in Maldegem).
15u 30 : Aankomst in het stoomcentrum te Maldegem.
15u 45 : Vertrek per stoomtrein naar Eeklo.
16u 15 : Aankomst station Eeklo en officieel einde van de activiteit.
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Afspraak
Zondag 16 september 2018, om 11u
Station NMBS Eeklo

Meebrengen
Gepaste kledij (regenkledij bij slecht weer, zonnecrème bij goed weer)
kleingeld voor de drankje(s) in het restaurant

Menukeuze
•
•
•
•
•

Vispannetje
Filet Mignon met pepersaus
Filet Mignon met provençaalse saus
Filet Mignon met champignon saus
Lasagna

:
:
:
:
:

19,90 €
21,50 €
21,50 €
21,50 €
11,00 €

Inschrijven
Inschrijven doe je door 9,00 € + menukeuze (leden) of 12,00 € + menukeuze (niet-leden)
over te schrijven naar rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam
van “Soltero”, met vermelding “ACT /Vintage + menukeuze/ GSM-nummer”. Belangrijk:
recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulatie na de inschrijvingsperiode is mogelijk
tot 2 dagen voor de activiteit.

Uiterste Inschrijvingsdatum
Maandag 10 september 2018

