Zondag 3 juli 2016
“Deportivo Cultural”
Beste leden van Las Lanzas,
De afsluiting van het verenigingsjaar 2015/2016 zal wederom op een gezellige en informatieve
manier afgesloten worden.
Het voornemen is om de stad Leiden te gaan bezoeken, bekend van de strijd tegen de Spaanse
landvoogd, wiens beleg eindigde met het welbekende Leidens Ontzet in 1574. De stad werd een
toevluchtsoord voor mensen uit de Zuidelijke Nederlanden waaronder zich met name wevers,
boekdrukkers en andere handwerkslieden bevonden. In korte tijd verdrievoudigde de
bevolkingsgroei met als gevolg een stadsuitbreiding die nu nog goed herkenbaar is in de structuur
van de binnenstad.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
08.30 uur
10.15 uur
11.00 uur – 13.00 uur
13.00 uur
14.30 uur – 16.00 uur

Verzamelen en vertrek met de bus naar Leiden.
Koffie/thee en appelgebak in het Koetshuis.
Stadswandeling met gids, langs interessante en historische plaatsen.
Lunch in het Koetshuis.
Rondvaart door Oud Leiden, afsluiten met een drankje en met de bus
weer huiswaarts. Einde programma.

Deelname aan het programma kost € 35 per persoon voor leden en € 40 voor introducés.
Terug in Breda (± 18.00 uur) kunnen we, met wie dat wil, nog een hapje gaan eten (voor eigen
rekening). Als u bij uw aanmelding aangeeft met hoeveel personen u aan het diner wilt
deelnemen, ontvangt u vóór de Deportivo meer informatie. Aanmelden via onderstaand formulier.
Wij verzoeken u ons uiterlijk ZONDAG 5 JUNI a.s. te laten weten of u aan het programma van
zondag 3 juli 2016 wilt deelnemen. De kosten kunt u overmaken op de rekening van de
penningmeester van Las Lanzas, bankrekening NL84INGB0002647966, o.v.v. DEPORTIVO.
Uitgebreidere informatie over deze dag volgt, nadat alle aanmeldingen binnen zijn. Deelname
max. 44 personen.
.
Met vriendelijke groet,
De Commissie Deportivo Cultural: Joop van Wijk en Wilma van Hout
Inschrijving voor deelname aan het programma van de Deportivo Cultural 2016 te Leiden:
Dhr/Mw: …………………………………………………………………………………………….....
Straat/nr………………………………………………PC/Woonplaats……………………………..
E-mail:………………………………………………………………………………...........................
Aantal leden-deelnemers programma:……………… Aantal introducés ………………………
Aantal personen diner (eigen rekening):……………………….
s.v.p. mailen of per post versturen aan het secretariaat van Las Lanzas
UITERLIJK ZONDAG 5 JUNI 2016
secretaris@laslanzas.nl of A.M. Jagers, Keizerstraat 25, 4811 HL Breda of via www.laslanzas.nl
Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  076 -5712902

@ secretaris@laslanzas.nl

IBAN NL84INGB0002647966 – KvK Breda 40282850 – www.laslanzas.nl

Domingo 3 de julio de 2016
“Deportivo Cultural”
Queridos socios de Las Lanzas:
El cierre del año 2015/2016 de nuestra asociación debería celebrarse de nuevo de una manera
agradable e informativa.
La intención es ir a visitar Leiden, conocida por su lucha contra el gobenador español, cuyo sitio
terminó con la famosa liberación en 1574. La ciudad se convirtió en un refugio para gente del sur
de Holanda, entre otros tejedores, impresores y artesanos. En poco tiempo la población se
triplicó. Como consecuencia la ciudad creció y aún hoy este crecimiento es reconocible en la
estructura del centro urbano.
El programa consiste en:
08.30 h
10.15 h
11.00 h -13.00 h
13.00 h
14.30h -16.00 h

Reunión y salida en autobús hacia Leiden.
Café/té y tarta de manzana en Koetshuis.
Paseo guiado pasando por los lugares interesantes e históricos.
Comida en Koetshuis.
Excursión en barco por la antigua Leiden,
despedida con una bebida y vuelta a casa en autobús.

Gastos € 35 por socios y € 40 por invitados.
De vuelta en Breda (18.00 h) los que lo deseen pueden comer algo (por cuenta propia).
Comuniquenos su participación en la inscripción.
Por favor, inscríbanse AL MENOS EL 5 DE JUNIO y transfere los gastos al tesorero de Las
Lanzas al cuento NL84INGB0002647966, y menciona DEPORTIVO.
Recibirán información detallada después de la fecha final de la inscripción. Máximo de 44 pers.
Saludos cordiales,
La comisión Deportivo y Cultural: Joop van Wijk y Wilma van Hout

Inscripción para participar en la actividad del Deportivo Cultural 2016 en Leiden:
Sr./sra……………………………………………………………….……………………..
Calle/nr……………………………………………………………………………………
PC/ residencia……………………………………………………………..……………..
Correo electrónico………………………………………………………………………..
Número de socios programa: ………. Número de invitados programa: ………….
Número de personas Cena: (por su propia cuenta):..............
Por favor devolverlo por correo o correo electrónico a la Secretaría
ALMENOS EL 5 DE JUNIO
secretaris@laslanzas.nl / A.M. Jagers, Keizerstraat 25, 4811 HL Breda / www.laslanzas.nl
Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  076 -5712902

@ secretaris@laslanzas.nl

IBAN NL84INGB0002647966 – KvK Breda 40282850 – www.laslanzas.nl

