Door de corona maatregelen moeten wij ons altijd zowel voor de broodjes maaltijd, het museum
bezoek en onze maaltijd in de Rubens aan dezelfde bubbel van 4 personen houden. We houden
ook steeds voldoende afstand van elkaar en we
houden ons mondmasker beschikbaar daar waar
nodig.

Bijna weer een jaar voorbij. Gedurende deze corona tijden waar de reglementering voortdurend
van dag tot dag een andere wending neemt,
hebben wij er toch voor gekozen om onze vertrouwde jaarafsluiter te laten doorgaan en dit op
een veilige manier.
A
We spreken af om 10u00 aan de Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 79 Oostende voor
een wandeling in en rond onze mooie stad Oostende.

De deelnamekosten hebben we door een inspanning van onze kas kunnen houden op 30 euro
per persoon. Bij de maaltijden betaalt elkeen zelf
zijn drank (M&M broodje en warme maaltijd Rubens). Een apero vooraf aan de maaltijd in de
Rubens wordt aangeboden door de afdeling. Bij
de overschrijving worden de namen van de deelnemende personen vermeld (geldt tevens als registratie) en dient de gewenste deelnamekeuze
gemaakt: zie A B C D (registratie).

B
Na het stappen zo rond 12u30 verwachten
ze ons voor een broodje op de Visserskaai 41
M&M Coffee and More.
Er is keuze uit:
1. Broodje Ham-Kaas 2. Broodje Preparé 3.
Broodje Noordzeesla

Bij B (broodje) vermeld 1, 2 of 3. Bij D (warme
maaltijd Rubens) vermeld je 1 of 2.

C
In de namiddag brengen we een bezoek
aan
het
vernieuwde
ENSORHUIS
(Vlaanderenstraat 29) met elk een audioguide,
omdat rondleidingen met een gids momenteel
niet mogelijk zijn. Tevens door de strengere reglementering gaan we per 10 personen om het
kwartier (14u30, 14u45, 15u00) en in bubbels
van 4 het Museum bezoeken.

Voorbeeld: 2 personen ingeschreven deelname
B, C, D. bij B 1x1 1x3 bij D 2x2.
Inschrijven en betalen doe je op het rekeningnummer van:
De Natuurvrienden Oostende, zie gegevens
blz 4, en dit vóór 25 november.

D
Voor onze grote honger stappen we naar
Hotel-Restaurant Rubens Visserskaai 44. We
beginnen met een drankje aangeboden door de
afdeling. Voor de maaltijd is er keuze tussen:

Voor eventuele info: GSM Jean: 0473 825 409
GSM Christiane: 0476 428 108
Email: jeanchristiane@gmail.com.

1. Vlees. Filet Mignon met zijn fijne groentjes en pomme Dauphinois.

We maken er een leuke dag van.

2. Vis. Kabeljauw met fijne groentjes en
pomme Duchesse.

Het Bestuurteam.

http://www.denatuurvriendenoostende.be
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