
o p Z a t e r d a g 1 3 D e c e m b e r 
"DORTMUND " is een prachtige stad op zich met grote winkelgalerijen, veel bezienswaardigheden, waaronder 

bierbrouwerijen, musea en theaters. Tijdens de winterperiode is Dortmund nog leuker en prachtiger om te be

zoeken. Dit jaar de 116ste kerstmarkt, die bestaat uit maar liefst 300 kraampjes, meteen dan ook de grootste 

van Duitsland. Sfeervolle verlichting en versiering, heerlijke Dortmunder glühwein en de vele leuke winkels I 

Kerstschoppen in Dortmund 2014 betekent dus Shop tillyou drop I Het meest opvallende kenmerk van de 

kerstmarkt in Dortmund is de enorme kerstboom van 45 meter hoog !. Gigantisch versierd met duizenden licht

jes, meteen de grootste kerstboom (Joelboom ) ter wereld. Erg leuk en indrukwekkend om te bekijken ! Kort

om een uitstap, niet te missen en zeker een aanrader ! En voor de prijs hoefje echt niet thuis te blijven. 

Vertrek: om 6.45 uur verzamelen aan het oude VC De Fakkel Spuikomlaan (ter hoogte van huisnummer 7) 

te Bredene, we vertrekken er stipt om 7 uur. Men kan ook opstappen om 6.30 uur aan het Stadhuis te 

Blankenberge en om 7.20 uur op de carpoolparking in Loppem, wees er dus op tijd ! Liefst wat op voorhand / 

De thuiskomst is voorzien omstreeks 24.45 uur. 

Prijs: 30 euro p.p. voorleden van het Vermeylenfonds. 

35 euro p.p. voor niet leden. 

Kinderen tot 6 jaar gratis en van 6 tot 12 jaar 20 euro per kind. 

Inschrijvingsformulier busreis "Dortmund" zaterdag 13 december 2014. 
Dhr-Mev: 

Straat: Nr: Bus : Stad/Gemeente : Postcode :.... 
Schrijf mij in voor de busreis naar " Dortmund " op zaterdag 13 december 2014. 
Met: X 30 euro p.p. lid van het Vermeylenfonds. 
Met: X 35 euro p.p. geen lid. 
Met: X kinderen onder de 6 jaar gratis . Met: X kinderen tot 12 jaar 20 euro. 
En stort: euro op rekening van het Vermeylenfonds-Bredene Nr: BE67-0010-5679-4687 met vermelding van : 
naam , adres, en aantal personen. Of uw inschrijvingsformulier terug bezorgen op het Secretariaat: Nukkerstraat 76 , 
8450 Bredene tel: 059/330824 gsm : 0472706813 & 0498344881 of e-mail: geertlefebvre@telenet.be 
Inschrijven tegen uiterlijk 8 december 2014. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst storting of betaling. 


