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Volgende activiteiten 
 

• Vrijdag 14 december 2018 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: afsluiten van het jaar met voordracht over de elektrische fiets, koffie & gebak 
en beeldmontage over de clubreis van 2017 (Normandië). 
 

“Met de (elektrische) fiets was je er al geweest”: een wonder van snelheid en gemak op twee 
wielen zonder lawaai, om nog maar te zwijgen van al die files die je kunt vermijden! 
 

Het gebruik ervan wordt steeds populairder, zelfs ‘cool’, zoals de jeugd het zegt. Zonder al te 
veel inspanning kunnen wij ons op een gezonde milieuvriendelijke manier in een goede conditie 
houden. Dagelijks een fietstochtje zou ons levensmotto moeten worden! 
 

Als volkstuinders zijn wij ons hiervan goed bewust en daarom nodigen wij jullie uit op een 
voordracht gegeven door Tony Bracke, een professionele en deskundige vakman, 
gespecialiseerd in elektrische fietsen. Voor veel fietsliefhebbers zal de heer Bracke zeker geen 
onbekende zijn. Hij zal ons uitleggen waarop te letten bij aankoop: framematen, plaatsing 
motor, trapondersteuning, de batterij, remmen, versnellingen, stand van het zadel, onderhoud 
van de fiets, … Alle sportievelingen en zeker de twijfelaars mogen die voordracht over een zeer 
actueel onderwerp niet missen. 
 

We sluiten de avond en daarmee ook het kalenderjaar traditioneel af met een traktatie van 
koffie en gebak. Terwijl we hiervan genieten, kunnen we aan de hand van mooie beelden nog 
wat herinneringen ophalen aan onze clubreis van 2017 naar het prachtige Normandië. 
Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

• Noteer nu al dat onze volgende voordracht doorgaat op vrijdag 25 januari 2019 en dit over 
de geschiedenis van Krakelingen en Tonnekensbrand, gebracht door Philippe De Temmerman. 
 

Hernieuwing lidmaatschap: AANDACHT! 
 

Omdat wij, bij het afsluiten van dit maandblad, nog niet over alle gegevens beschikken voor de 
opmaak van de bestelbon voor de groepsaankoop van 2019, kunnen we u de zitdag voor de 
hernieuwing van het lidmaatschap nog niet meedelen. We zullen de datum vermelden op de 
bestelbon, die u per brief zult ontvangen voor hernieuwing van het lidmaatschap en eventuele 
bestellingen. Gelieve hieraan te denken wanneer deze brief in uw bus valt, waarvoor onze dank. 
 

CLUBREIS 2019: programma in bijlage 
 

U vindt in bijlage aan dit maandblad het volledige programma en de uitnodiging voor de definitieve 
inschrijving voor de clubreis van 2019, een 4-daagse uitstap naar de LOIRE-VALLEI: 'In de 
voetsporen van de koningen en de edelen van weleer', van 15 juni tot en met 18 juni 2019 
 

In memoriam 
 

We vernamen het overlijden van Irene David, zus van bestuurslid Eric David. 
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
WERK DER VOLKSTUINEN vzw 
GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE29 0010 4554 0364 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 
www.volkstuinengeraardsbergen.be 
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NIEUW op de bestelbon 
 

Sinds vorig jaar hebben onze leden de mogelijkheid om zowel een bestelling te plaatsen bij Sanac 
(het vroegere Hortiplan, VT-zaden) als bij zaadhandel Van der Wal (NL, Hoogeveen). U vindt meer 
info over wat en hoe u kunt bestellen in de, bij de bestelbon bijgevoegde, begeleidende brief. 
 

NIEUW dit jaar: wat we de voorbije 2 jaar al op beperkte schaal georganiseerd hebben willen we nu 
uitbreiden naar al onze leden door hen via de bestelbon de mogelijkheid te bieden om pootgoed van 
bio-aardappelen, met een hoge resistentie tegen PHYTOPHTORA (de plaag), aan te kopen. De 
rassenkeuze is (vooral) gebaseerd op de (grotere) interesse, die onze leden toonden voor deze 
specifieke rassen bij eerdere bestellingen. Dit zijn de variëteiten die u kunt bestellen: 
- Alouette: halfvroege, vastkokende, gladde aardappel met rode schil en een diepgele vleeskleur, 

hoge opbrengst, goed van smaak en geschikt om op diverse manieren te bereiden in de keuken. 
- Carolus: (half)late, kruimige aardappel met gele schil en mooie rode ogen, geschikt als friet- en 

tafelaardappel. 
- Connect: halflaat afrijpend ras met grote loofontwikkeling, rondovale knol met vlakke ogen, met 

gele schil en lichtgeel tot geel vlees, vrij melig in de kook, hoge opbrengst. 
- Vitabella: vrij vroege, vastkokende, gladde ovale knol en een mooi inwendige gele vleeskleur, 

lange bewaarbaarheid. 

 

Terugblik op de spaghettiavond 
 

Een nieuwe kok en dus ook een nieuw recept. Toch opnieuw een volle zaal, waaruit we durven 
veronderstellen dat jullie er alle vertrouwen in hadden. We hopen dat het u allen gesmaakt heeft en 
dat jullie genoten hebben van een gezellige avond. We waarderen zeer uw talrijke aanwezigheid en 
zeggen dan ook graag tot volgend jaar! 
 

In naam van het bestuur ook een welgemeende dank aan alle medewerkers voor de geboden hulp 
tijdens deze succesvolle avond. 
 

Hofprijskamp 2018  
 

Traditiegetrouw starten we die avond met de bekendmaking van de uitslag van de hofprijskamp.  
 

 
 

Op de foto ziet u de laureaten in de verschillende categorieën: Anja Van den Hove (Sportkring), Guy 
Vandesande (bestuur), Patrick Jacob (St.Martensstraat), Clery Schrever (particulieren, gemengde 
tuinen), Vander Beken-Goessens (particulieren, siertuinen) samen met de voorzitter André 
Depelseneer en inspecteur Eric De Bou. 
Van harte proficiat aan alle laureaten en tevens aan alle leden die een waardebon ontvingen. 

 

 

  
 

 
     

 
  

BuBaO De 
Mozaïek 

 

 Boelarestraat 3 
 9500 Geraardsbergen 
 tel: 054/41 83 50 

Sint-Jozefsinstituut 

“ ’t Karmelieten “ 
 

Karmelietenstraat 57 
9500 Geraardsbergen 

 

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412 
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Spitten in de tuin ... nodig of niet? 
 

Spitten heeft zijn voor- en tegenstanders. Deze laatste vinden dat het perfect mogelijk is om te 
tuinieren zonder regelmatig te spitten en halen zelfs argumenten aan waarom spitten eerder nadelig 
is, zoals:  

• door te spitten wordt de leefomgeving van nuttige bodemorganismen, die zich bevinden in de 
bovenste bodemlaag, verstoord waardoor er veel afsterven 

• door de grond om te keren breng je de 'slapende' onkruidzaden naar de oppervlakte, waar ze 
opnieuw kunnen ontkiemen 

• de bodemstructuur wordt verstoord waardoor de voedingsstoffen minder goed worden vast 
gehouden en kunnen wegspoelen 

 

Toch kan spitten nuttig of zelfs nodig zijn. Enkele voorbeelden: 

• Spitten is wel nodig om harde en verdichte grond te breken, bv. dichtgeslibte grond doordat er 
met allerlei machines overheen is gereden. Zo een bodem moet bewerkt worden om opnieuw 
luchtig te zijn. Hier kan het nodig zijn om twee steken diep te spitten. Maak hiervoor een ‘vore’ 
van 60 cm breed en één steek diep. Hou de grond die je er uithaalt apart, want je hebt hem 
nodig om de laatste vore mee te vullen. De grond onderin de vore (de tweede laag) moet je niet 
omspitten, maar enkel losmaken met een spitvork. Leg een laag stalmest of compost en vul door 
te spitten de eerste vore met de grond uit de tweede. 

• Als je een bestaand gazon (met dichtgeslibde bodem) wil vervangen of een nieuw gazon (op een 
perceel met veel onkruid) wenst aan te leggen, is het wel aan te raden om te spitten. Het geeft u 
tevens de kans om de voedingstoestand van de grond te verbeteren door een bodemverbeteraar, 
kompost, ... onder te spitten. Gebruik de hierboven beschreven methode. 

• Als u tuiniert op zware vochtige grond, dan kunnen lege percelen in de groentetuin in het najaar 
eventueel in winterbedden worden gelegd. Werk bij het spitten goed verteerde compost onder 
om de structuur van de grond te verbeteren. De vorst kan de ruwe kluiten breken en de greppels 
tussen de verhoogde bedden zorgen voor een betere afwatering, zodat de grond in het voorjaar 
gemakkelijker en vlugger bewerkbaar is. Spit nooit als de grond erg nat is. 

• Als alternatief kan je ook een dikke laag compost over de grond uitstrooien in het najaar en deze 
laag dan in het voorjaar onderwerken. Dit geldt ook voor niet verteerde groenbemesters en 
percelen met veel onkruidgroei.  

Bron: MijnTuin.org 

Delen om te vermeerderen 
 

Delen of scheuren is een gemakkelijke en snelle manier om (de meeste) vaste planten te 
vermeerderen. Door het delen krijgen ze ook een verjongingskuur. De herfst (of vroege lente) is 
hiervoor een zeer geschikte periode omdat de planten dan in rust gaan (of nog in rust zijn). Oktober 
en november hebben het voordeel dat de grond nog voldoende warm is, waardoor de planten nog 
nieuwe wortels gaan vormen en ze zich zullen vastzetten. 
De lijst met de namen van de vaste planten die geschikt zijn om te delen is te lang om op te 
sommen. Dan maar enkele planten vermelden die best met rust worden gelaten (of desnoods in het 
voorjaar worden gedeeld): Monarda (bergamotplant), Eupatorium (koninginnekruid), Aconitum 
(monnikskap), Achillea (duizendblad). Gypsophilia (gipskruid), Gaura lindheimeri, Lavatera en 
Euphorbia-soorten kunnen helemaal NIET worden gescheurd. 

 

Zo ga je te werk: 

• Steek de plant uit en deel de wortelkluit met een spade of mes in twee of meerdere stukken. 
Planten met een stevige wortelkluit kan u ook delen door twee spitvorken (riek) rug aan rug in 
het hart van de plant te steken. De spitvorken naar beneden duwen totdat de kluit gescheiden 
kan worden. 

• Het oude, middelste deel kan u eventueel weggooien. De jonge scheuten aan de buitenkant van 
de kluit met voldoende groeipunten plant je opnieuw, waarbij je rekening houdt met de 
onderlinge afstand (varieert van plant tot plant). Voorzie het plantgat van voldoende compost of 
voedselrijke grond. 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
 

WATERMOLENSTRAAT 17,  

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 
 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE 
 

WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE 
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• Als u niet direct kunt planten, bij gebrek aan plaats 
je de aparte delen oppotten en op een beschutte 
kunnen ze dan op hun definitieve plaats worden uitgeplant.

• Leg eventueel rondom de planten een mulchlaag van houtschors, bladeren of gemaaid gras.
 

Nog geen bloembollen geplant?

Dan mag je dat niet meer uitstellen
voorjaarsbloeiende bolgewassen zoals de tulp, narcis, hyacint, krokus, muscari
zijn ‘koudebehoeftig’, wat betekent dat z
 

Bloembollen zijn voorraadpakketjes met zetmeel, waarin centraal de bloem aanwezig is. Na het 
planten in vochtige grond vindt de wortelontwikkeling plaats 
13°C. Gedurende de winterperiode wordt het in de bo
winterperiode dient minimaal 3 maanden te zijn, waarbij de bodemtemperatuur 9°C of lager dient te 
zijn. Is de wintertemperatuur hoger, dan vindt er minder strekking plaats en zullen de planten in het 
voorjaar korter blijven dan normaal
 

Bloembollen zijn een waardevolle en onmisbare aanvulling in de bloementuin. Narcissen, 
sneeuwklokjes, krokussen en blauwe druifjes geven, al vroeg in de lente, kleur aan de border terwijl 
de andere planten nog in winterrust zijn. Het zijn de eerste tekenen
kaal ogende tuin. Als je een groot assortiment aan bloembollen
geniet je maandenlang van hun bloemenpracht!
border worden geplant maar ook in potten op het terras of balkon.
 

Bloembollen vragen in principe niet 
neemt: 

• Plant de bollen tijdig, zodat 
een losse goed gedraineerd
ze dan al snel gaan rotten. 

• Plant de bol (met de punt n
verpakking. De ideale diepte is doorgaans twee keer de 
Als je veel bollen moet planten is een bollenplanter een ideaal hulpmiddel, zeker voor grotere 
bloembollen zoals tulpen en sieruien.

• Bij bloembollen in pot is het belangrijk om ze niet te dicht tegen de rand te planten om 
vorstschade te voorkomen. De pot moet onderaan voorzien zijn van een opening zodat het 
overtollige water kan afgevoerd worden. Leg 
hydrokorrels voor een optimale drainage. Gebruik potgrond voor bloeiende planten 
voldoende voeding. Je kunt
aanbrengen. Kies dan wel voor een grote pot die voldoende diep is.

-  

 

Weetje 
Waarom voelen appelen soms zo vettig aan?
Dat de schil van appelen ‘vettig’ 
Op de schil van de appel ligt van nature een heel dun waslaagje dat de vrucht beschermt. Wanneer 
de appel na de pluk in de warmte komt
huiskamer, gaat dat waslaagje uitvloeien en de appel vettig doen aanvoelen. Hoe koeler de appel 
bewaard wordt hoe minder vettig hij zal aanvoelen. 
gebruik van sproeistoffen. 
 

Kleinveetentoonstelling door Braekelclub Nederbraekel
 

‘ Braekelclub Nederbraekel ’ meldt ons dat haar jaarlijkse 
zaterdag 8 (10-20h) en zondag 
sportcomplex “Averbo” op het Riedeplein 15
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Kleinveetentoonstelling door Braekelclub Nederbraekel 

‘ Braekelclub Nederbraekel ’ meldt ons dat haar jaarlijkse kleinveetentoonstelling
en zondag 9 (10-16h) december. Iedereen is van harte welkom in het 

sportcomplex “Averbo” op het Riedeplein 15 B te Brakel-Michelbeke. Voor meer
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Leg eventueel rondom de planten een mulchlaag van houtschors, bladeren of gemaaid gras. 
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Bron: Tuinadvies.be 

heeft alles te maken met een natuurlijk proces. 
Op de schil van de appel ligt van nature een heel dun waslaagje dat de vrucht beschermt. Wanneer 

bijvoorbeeld in een niet gekoeld winkelrek of in de 
gaat dat waslaagje uitvloeien en de appel vettig doen aanvoelen. Hoe koeler de appel 

Dit verschijnsel heeft dus niets te maken met het 

kleinveetentoonstelling dit jaar doorgaat op 
. Iedereen is van harte welkom in het 

Voor meer info: 055 42 64 70. 
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CLUBREIS  VOLKSTUINEN  2019 naar Frankrijk van zaterdag 15 t.e.m dinsdag 18 juni 
 
4-daagse uitstap naar de LOIREVALLEI: ‘In de voetsporen van de koningen en edelen van weleer …’  
 

PROGRAMMA: 
 

• Zaterdag 15 juni: 
 

- vertrek om 6 u stipt (samenkomst vanaf 5u45) op de parking van de St.-Macariuskerk van 
Nederboelare-de Reep (parkeermogelijkheid hoger in de straat gelegen). 

- Koffiepauze met koffie à volonté (of thee) + ontbijt (2 koffiekoeken) onderweg op een 
autostradeparking. 

- Aankomst in CHEVERNY rond de middag (12u30/13u) met ontvangst in het Restaurant ‘Le 
Grand Chancelier’. Hier wordt ons een koud schoteltje aangeboden door de uitbaters Patrick 
en Annie. 

- Om 14u worden we verwacht aan de ingang van het KASTEEL CHEVERNY voor een vrij 
bezoek aan de hand van een Nederlandstalige brochure. Dit kasteel dat sinds 1922 openstaat 
voor het publiek en model stond voor de tekening van ‘Moulinsart’ door Hergé in het 
Kuifjesalbum ‘Les secrets de Moulinsart’, is sinds meer dan 6 eeuwen eigendom van de 
familie Huraults en nog steeds privé door afstammelingen ervan bewoond.  
Laat u verrassen door de rijkdom en de veelheid aan meubilering, de authentieke charme en 
geraffineerdheid van zijn decoraties … Ontdek de prachtige tuinen, gazons en bijzondere 
bomen, de mooie Orangerie uit de 18e eeuw (met mogelijkheid van een lekker kopje koffie of 
dergelijke) en de kennel met de indrukwekkende meute driekleurige Franse jachthonden. 

- Rond 17u vertrekken we naar TOURS over Blois, via de binnenwegen met mooie dorpjes en 
landschappen. 

- Aankomst in ons hotel ‘AU RELAIS SAINT ELOI***’ rond 18u30 voor installatie en 
avondmaal. Dit hotel is heel praktisch gelegen op wandelafstand van het centrum van Tours 
en werd in 2015 volledig gerenoveerd. We verblijven hier 3 nachten in halfpension, d.w.z. 
ontbijtbuffet + ‘s avonds een driegangendiner met traditionele gerechten. 

- Voor wie er nog zin in heeft kan er bij wijze van verkenning een avondwandeling 
georganiseerd worden. 

 

• Zondag 16 juni: 
 

- vertrek uit het hotel om 9u15. Met de bus rechtstreeks naar Amboise tot op de parking Rue 
Clos Lucé. Van hier stappen we te voet (15min) naar het Château du CLOS LUCE, 
wereldberoemd omwille van een uitzonderlijke bewoner ervan: LEONARDO DA VINCI (De 
Mona Lisa), die er op uitnodiging van zijn grote bewonderaar François le 1er, de laatste drie 
jaren van zijn leven mocht verblijven en vooral werken! Op 2 mei 2019 zal het juist 500 jaar 
geleden zijn dat deze meester overleed. 

- Aan de hand van een Nederlandstalige brochure starten we ons vrij bezoek met een 
landschapswandeling doorheen het park. Zijn creaties en belangrijkste uitvindingen zijn 
uitgezet langs deze route. U volgt hier zijn inspiratiebronnen vanaf de waarneming van 
natuurlijke verschijnselen tot en met zijn uitvindingen. Heel uniek, heel interessant! Vergeet 
ook niet de spirituele, kunstzinnige gezegdes, die overal zijn aangebracht uit de geschriften 
van Da Vinci, te lezen en even bij stil te staan … 

- Rond 12u spreken we af in L’Auberge du Prieuré waar de heer Sausin ons vergast op een 
lekkere renaissance maaltijd ‘Aumônière de saumon au basilic et fin trédura de poireaux‘, 
voorafgegaan door een aperitief. 

- Daarna ronden we onze wandeling door de tuinen af en richten we ons op het bezoek aan het 
kasteel zelf. De elegante façade van roze baksteen en turfsteen draagt het architectonisch 
stempel van de 15e eeuw. Het interieur ademt de sfeer uit van zijn roemruchtige bewoner: 
zijn slaapkamer, keuken, bureau, kapel met fresco’s van zijn leerlingen, de maquette kamer 
met 40 buitengewone machines … 

- Na dit zeer interessante bezoek, stappen we (15 min) naar het stadje Amboise zelf om vrij 
door de winkelstraatjes te kuieren en of een leuk terrasje te doen met zicht op het 
majestueuze Château Royal. 

- Rond 18u15 rijden we terug naar ons hotel in Tours voor het avondmaal en overnachting. 
Avondwandeling voor de liefhebbers mogelijk. 

 

  



LOIREVALLEI CLUBREIS VOLKSTUINEN 2019 15-18 juni 

 Yolande en André  

• Maandag 17 juni: 
 

- om 9u vertrek te voet vanuit het hotel (15min) naar het Office du Tourisme, waar we 
afspraak hebben met twee Franstalige gidsen voor een rondleiding van ongeveer 2 uur door 
het oude centrum van de stad Tours, hoofdstad van het departement Indre-et-Loire. 

- Op het plein voor het station komt de bus ons oppikken rond 11u15 voor de rit naar 
CHENONCEAU. Na onze aankomst daar en intrede van het park, genieten we eerst in het 
restaurant van de mooie Orangerie van een fijne ‘plat’: Filet de dorade à la plancha, risotto 
et betteraves en aigre-doux. 

- Daarna storten we ons, met behulp van een Nederlandstalige brochure, in het 
kasteelavontuur van Chenonceau met zijn twee beroemde dames: Diane de Poitiers en 
Catharina de Medicis. Dit prachtige ‘Dameskasteel’, een architectonisch meesterwerk in 
turfkrijtsteen, kleurt oker en weerspiegelt zich in de Cher rivier. Ook de tuinen van beide 
dames, totaal verschillend van aanleg, zijn het bewonderen waard … 

- We sluiten deze mooie dag af met een bezoekje aan een zeer oude wijnkelder ‘Les Caves du 
Père Auguste’. Het betreft hier een traditionele ‘Famille de Vignerons’. Een eeuw geleden 
begonnen, bleven zij de passie voor het vak steeds doorgeven aan de volgende generaties. 
Bezichtiging + film + degustatie! 

- Daarna rijden wij terug naar ons hotel in Tours voor avondmaal en overnachting en gezellig 
samenzijn … 

 

• Dinsdag 18 juni: 
 

- na het ontbijtbuffet vertrek uit het hotel (met de valiezen!) om 9u naar VILLANDRY. 
Aankomst rond 9u30 voor vrij bezoek, met Nederlandstalige brochure, aan het ‘Château de 
Villandry’. 

- Dit relatief kleine kasteel komt heel sympathiek over omdat het steeds bewoond werd door 
zijn eigenaars. Het straalt dan ook iets huiselijks uit. Door elke venster krijg je een 
fantastisch zicht op de omgeving en de prachtige renaissancetuinen. Via de terrassen kom je 
hier in de tuinen om het bezoek voort te zetten. Deze hebben allemaal een specifiek thema. 
Om nog te zwijgen van de toch wel heel speciale moestuin, waarvan het patroon teruggaat 
tot in de Middeleeuwen. De afwisseling van de groenten in kleuren geeft de illusie van een 
veelkleurig dambord. Je moet het zien om te geloven! 

- We sluiten dit laatste kasteelbezoek in de reeks af met nog een lekker menuutje in het 
plaatselijke Restaurant La Doulce Terrasse: 
o Entrée : Millefeuille de tomates, Mozarella, Jambon Fumé et Pesto 
o Plat: Volaille Fermière à la Sarriette, Tian de Courgettes et Tomates, Pommes de Terre 

Grenaille. 
- En dan wordt het tijd om huiswaarts te rijden met nog een korte stop in de vooravond 

ergens langs de autostrade, volgens de keuze van onze chauffeur. 
- Aankomst voorzien tussen 22u30 en 23u in Geraardsbergen. 

 
HARTELIJK WELKOM vanwege uw reisbegeleiders ANDRE & YOLANDE 
Deze zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
 
PRIJS voor deze KASTELENREIS: 440 EURO per persoon met inbegrip van 3 nachten halfpension 
in Tours, de vermelde bezoeken en middagmalen, gidsen, vervoer per luxe-autocar, fooi + verblijf 
chauffeur, parkings. 
 

Supplement voor eenpersoonskamer: 3 n x 29 euro = 87 euro 
 

NIET INBEGREPEN: persoonlijke uitgaven en de verbruikte dranken tussendoor en bij de maaltijden, 
reis- en annulatieverzekering, persoonlijke en bijstandsverzekering (raadpleeg hiervoor uw 
Mutualiteit of eigen verzekering). 
 

Opgelet 
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het VOORSCHOT van 200 EURO pp op 
rekening: BE59 0010 6942 7626 van WALRAEVENS-GODYNS - Elzenstraat 62, 9500 
Geraardsbergen, met vermelding van: Clubreis LOIRE + naam en voornaam van de deelnemer(s).  
 

Uiterlijk op 12 december moet de definitieve reservatie aan het hotel doorgegeven worden. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 47 personen, dus snel beslissen is de boodschap! 
 
 


