DEPORTIVO 2015 DOMINGO
5 DE JULIO
Queridos socios y sympatizantes de nuestro
circulo bienvenidos a Zeeuws-Vlaanderen.

Spaanse Sporen in het Zeeuwse Landschap
Las Lanzas bestaat in december 2015 dertig jaar. Een goede reden om de Deportivo op een speciale wijze te
vieren. We reizen met zijn allen in een luxe touringcar naar Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar zijn we samen uit en
samen thuis! Wij maken een bustocht langs de overblijfselen van de Staats-Spaanse Linies uit de tachtigjarige
oorlog en een rondwandeling door IJzendijke waar we het museum Het Bolwerk bezoeken, dat gespecialiseerd is
in de Staats-Spaanse Linies. De kosten van de bus betaalt Las Lanzas uit de verenigingskas.

Het terras bij de smederij Cassandria
.

08.30 uur Verzamelen. Parkeren op Schoolakkerplein.
Vertrek bus vanaf Schoolakkerplein naar IJzendijke.
In de bus krijgt U informatie over IJzendijke, het museum
en over de Staats-Spaanse Linies.
10.30 uur Koffie met gebak bij de Uitspanning Casandria
waar ook een smederij gevestigd is.
Waterpoortstraat 18, 4515AD IJzendijke
tel. 0117 301376

Het wordt een geheel verzorgd dagje. Na de koffie beginnen we met
een stadswandeling door IJzendijke met gids.
Het oorspronkelijke IJzendijke is ruim vijfhonderd jaar geleden
verzwolgen door de zee, maar dankzij de Spaanse hertog van Parma
herrees, enkele kilometers verderop, de plaats weer in de vorm van
een verdedigingsbolwerk.
In 1604 verdreef Prins Maurits de Spanjaarden uit ‘hun’ fort Ysendijck
en liet meteen de verdedigingswerken versterken. Daarna heeft de stad
nog verschillende Spaanse, Franse en Duitse stormen moeten doorstaan,
IJzendijke lag in 1944 in de frontlinie bij de strijd om de Westerschelde.
Ook de Belgen toonden rond 1830 'belangstelling' voor het dorp.
Het ravelijn en een deel van de stadsgracht zijn ook weer in hun
oorspronkelijke staat hersteld.

Hierboven ziet u Restaurant
De Lausanne waar we onze
lunch gaan gebruiken.

Het museum Het Bolwerk zullen we eerst bekijken en daar zullen we leren te waarderen, dat zonder
de gewonnen strijd om de Staats-Spaanse linies Nederland helemaal niet zou bestaan.
Daarna maken we met de bus een tour langs deze linies onder leiding van een gids.
Het is niet nodig, maar het Museum zal het waarderen als U uw MUSEUMJAARKAART meeneemt.
17.00 à 17.30 uur Aperitief in Mauritshof, Mauritsweg 5,
4515LA IJzendijke tel. 0117 306666.
18.00 uur
Diner in Mauritshof.
20.00 à 20.30uur Vertrek naar het Schoolakkerplein Breda.
22.00 à 22.30 uur Aankomst in Breda

Diner van Mauritshof

Menu

Gerookte zalm met fijngesnipperd uitje en toast
Salmonahumado con cebollino cortada finamente y tostada
Of O
Ardennerham met garnering, frisse dressing en toast
Jamon de las Ardenas acompañado de una salsa fresca y tostada
***
Vis van de dag met zachte vissaus
Pescado del dia con una salsa suave de pescado
Geserveerd met frites en salade
Servido con patatas frites y ensalado
Of O
Varkenshaasje omwikkeld met gerookte ham
Solomillo de cerdo envuelto en jamóm ahumado
Geserveerd met frites en salade
Servido con patatas frites y ensalado
***
Torentje van kletskoppen, vruchtenmousse en fruit
Torrecilla de “parlanchines”, con frutas y nata de
frutas
Of O
Dame Blanche met warme chocolade saus
Helado de vainilla con salsa de chocolate caliente y
nata batida fresca
Of O
Kaasplankje
Surtido de quesos

Meer informatie over de deportivo 2015 ?
U kunt bellen met

Trudy Snijers
076-5713638 of e-mail trudysnijers@kpnmail.nl
Wil Ruiz
0162-433484 of e-mail wil.ruiz@casema.nl
Ankie van Leeuwen 076-5651775 of e-mail a.bicknese@hccnet.nl
Tijdens deportivo is de commissie te bereiken op 06-34027840 (Ankie) en 06-11123224 (Wil).

Aanmelding voor 20 juni versturen!
- Aanmelden kan via deze link: http://www.laslanzas.nl/deportivo-2015/aanmelden-deportivo-2015
- Dit formulier kan ook ingevuld gestuurd worden naar Ankie van Leeuwen, Cartier van Disselstraat 45,
4835 KC Breda
- Per e-mail versturen kan ook naar a.bicknese@hccnet.nl

AANMELDING DEPORTIVO 2015
De heer/mevrouw

introducés van harte welkom!

.......................................................................... Tel. .........................

Straat+huisnummer ...........................................................................
PC+Woonplaats

............................................................................

E-mail-adres

............................................................................

Schrijft zich in voor Deportivo van Las Lanzas zondag 5 juli 2015 als onderstaand:

Totale kosten per lid:
Totale kosten per introducé

€ 65,00
€ 72,50

Ik schrijf in voor .. leden en .. introducés.

Dinerwensen:
Voorgerecht:

.. X gerookte zalm

.. X ardennerham met garnering

Hoofdgerecht: .. X vis van de dag

.. X varkenshaasje

Nagerecht:

.. X dame blanche

.. X torentje kletskoppen

.. X vegetarisch
.. X kaasplankje

BETALING
Totaal overgemaakt aan de penningmeester:

€ ......
NL84INGB0002647966 t.n.v. Penningmeester Las Lanzas met vermelding: Deportivo 2015.
Na ontvangst van uw betaling bent u van deelname verzekerd!

Queridos amigos Y amigas no perdais esta ocasión de participar en este día
tan especial y apuntaros ahora mismo!

