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Beste Exers,

Roeselare, 13.07.2022

Jullie zullen nu waarschijnlijk denken ‘’deze brief hebben wij toch al eens gezien’’. Wel helemaal ongelijk hebben
jullie niet, het is namelijk ongeveer de uitnodiging die wij op 20.03.2020 gestuurd hebben. Door de ‘tot vervelens
toe’ gekende oorzaak hebben wij dan dit bezoek moeten annuleren, maar je ziet, wij geven niet op.
De nieuwe poging is voorzien voor donderdag 18 augustus 2022.
Moeten wij nu onze kop in het zand steken, wanneer moeten wij dat doen of waarom moeten wij dat dan doen?
Ik denk dat wij op al deze en nog vele andere vragen een antwoord zullen krijgen in het struisvogel-bedrijf
“Schobbejaks hoogte” Deinsesteenweg 182, 8700 Aarsele (Tielt).

“Kijk eens hoe die gasten reeds staan te reikhalzen om ons te zien”.

Het programma van deze uitstap:
* Om 14u:

verzamelen wij op de parking van het restaurant ‘Reo-Veiling’. (Verdeling over de wagens).

* Om 14.15u: vertrekken wij naar Aarsele. Aankomst ± 14.45u.
* Om 15u:

geleid bezoek met 2 proevertjes en koffie (of thee) à volonté met struisvogelcake.

* Om 18u:

einde van het bezoek en vertrek naar Roeselare.

* Om 18.30u: aankomst aan Reo-Veiling.
Na een lekkere Picon of fruitsap genieten wij nog van een smakelijke broodmaaltijd met een drankje
aangeboden door Luc, maar wel uit onze kas.
* Om ???u:

iedereen die het wel vond kan beschikken en veilig naar huis keren.
De deelname aan deze activiteit, alles inbegrepen, kost jullie 30 Euro/pers.

De betaling , die tevens de inschrijving is, gebeurt enkel bij Luc Boone, op rekening
BE45 9730 0561 2189 van Oud-leraarsbond ‘De Exers’, met de vermelding
‘Halve-daguitstap 18 augustus 2022’, ten laatste op zaterdag 13 augustus ’22.
“Wij hopen dat jullie met velen komen kijken en luisteren naar ons”.
De gangmakers: Luc Boone, Christine Bentein, Norbert Claeys, Olga Velle en Willem Wyffels.

