Zondag 24 juni 2018
“Deportivo Cultural”
Beste leden van Las Lanzas,
De afsluiting van het verenigingsjaar 2017/2018 zal weer op een, inmiddels, traditionele manier worden afgesloten.
Het voornemen is om o.a. de stad Mechelen (België) te gaan bezoeken. Een stad met uiteraard een Spaans tintje.
Karel V is hier opgegroeid aan het Hof van zijn tante Margaretha van Oostenrijk, toen landvoogdes van de
Nederlanden.
(zie ook Wikipedia: Karel V en Margaretha van Oostenrijk)
Programma:
08.30 uur
08.45 uur

Verzamelen in Ulvenhout: Parkeerplaats aan de Withof (Albert Heijn) achter de grote kerk.
Vertrek met de bus richting Mechelen (België).

10.00 uur
11.00 – 13.00 uur
13.30 uur
15.15 – 17.15 uur

Koffie/thee en appelgebak bij Margo in Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Bezoek en rondleiding in de beroemde Wintertuin van de Ursulinen in O.L.V-Waver
Lunchen bij Margo
Rondleiding met gids in Mechelen.

De kosten van deelname aan het dagprogramma zijn € 37,50 pp, introducés € 42,50 pp.
Terug in Ulvenhout (± 19.00 uur) gaan we, voor wie dat wil, eten bij de Uitdaging, Dorpstraat 40, Ulvenhout.
De kosten voor het menu excl. drankjes, zijn € 27,50 pp. (zie onderstaand het menu)
Alleen deelname aan het diner om 19.00 uur is eventueel ook mogelijk.
De kosten van het dagprogramma en eventuele diner, svp bij aanmelding overmaken:
tnv penningmeester Las Lanzas: NL84INGB0002647966 ovv dagprogramma en/of diner Deportivo 2018.
Graag willen we van u op korte termijn, maar uiterlijk donderdag 31 mei a.s. weten of u aan het programma van
zondag 24 juni 2018 wilt deelnemen. Uitgebreidere informatie over deze dag volgt, nadat alle aanmeldingen binnen
zijn.
.
Met vriendelijke groet,
De Commissie Deportivo Cultural 2018
Joop van Wijk
Wilma van Hout

Mob: 06 43 08 01 00
Mob: 06 21 66 22 24

klik hier voor digitaal inschrijfformulier

Inschrijving voor deelname aan het programma van de Deportivo Cultural 2018 te Mechelen:
Naam:………………………………………………………………………………………………….….....
Straat/nr…………………………………………………………………………………………………......
PC/Woonplaats:………………………………………………………………………………..................
E-mail:…………………………………………………………Telefoonnummer (mobiel)………………
Aantal personen: lid: …..

introducé: …..

Aantal personen: diner bij de Uitdaging in Ulvenhout: …

Keuze voor vis of vlees : … X vis

… X vlees

s.v.p. INLEVEREN bij het secretariaat van Las Lanzas uiterlijk 31 mei 2018

Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036

@ secretaris@laslanzas.nl

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

MENU

Diner Las Lanzas Deportivo Cultural 2018
Zondag 24 juni 2018

Ontvangst met drankje naar keuze
Met gemengde nootjes en olijven
***
Proeverij van voorgerechtjes
geserveerd met ciabatta, roomboter en tapenades
***
Kalfsmedaillons met jus van salie
Of
Kabeljauwfilet op Italiaanse wijze met tomaat en pancetta
Geserveerd met aardappelgarnituur, salade en groente van het seizoen
***
Petit grand dessert

Lunchroom De Uitdaging Dorpstraat 40 4851 CM Ulvenhout Telefoon 076-5449920

Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036

@ secretaris@laslanzas.nl

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

Domingo 24 de junio de 2018
“Deportivo Cultural”
Estimados miembros de Las Lanzas,
El cierre del año 2017/2018 concluirá de la forma tradicional.
La intención es visitar la ciudad de Mechelen (Bélgica), entre otras cosas. Una ciudad con, por supuesto, un toque
español.
Carlos V creció aquí en la corte de su tía Margarita de Austria, entonces gobernadora de los Países Bajos.
(ver también Wikipedia: Karel V y Margaretha van Oostenrijk)
Programa:
08.30 h
08.45 h

Nos reunimos en Ulvenhout: Párquing en de Withof (Albert Heijn) detrás de la catedral.
Salida en autobús hacia Mechelen (Bélgica).

10.00 h
11.00 – 13.00 h
13.30 h
15.15 – 17.15 h

Café/te y tarta de manzana de Margo en Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Visita y recorrido guiado por el famoso jardín de invierno de Ursulinen en O.L.V-Waver
Comida en Margo
Excursión guiada por Mechelen.

Los precios para participar en el programa diario son de € 37.50 por persona y invitados € 42.50 por persona.
De vuelta en Ulvenhout (± 19.00 h) comeremos, quienes quieran, en De Uitdaging en Ulvenhout. Los costes del
menú sin incluir bebidas son de € 27.50 pp. (ver el menú a continuación)
También es posible sólo participar en la cena a las 19.00 h.
Los costes del programa diario y la posible cena, por favor envíenla en el momento de la inscripción:
tesorero Las Lanzas: NL84INGB0002647966 indicando programa de día y / o cena Deportivo 2018
Les pedimos que hagan cuanto antes la inscripción, a más tardar el jueves 31 de mayo, si desean participar en el
programa del domingo 24 de junio de 2018. Se les hará llegar más información detallada sobre el día después de
que se hayan recibido todas las inscripciones.
Saludos cordiales,
La Comisión Deportivo Cultural 2018
Joop van Wijk
Wilma van Hout

Mov: 06 43 08 01 00
Mov: 06 21 66 22 24

formulario digital

Inscripción para participar en la actividad del Deportivo Cultural 2018 en Mechelen (Bélgica):
Sr./sra……………………………………………………………….……………………..
Calle/nr……………………………………………………………………………………
PC/ residencia……………………………………………………………..……………..
Correo electrónico…………………………………………número móvil:..…………..
Número de personas programa: socio.....……….invitado ......................................
Número de personas cena: (por su propia cuenta):..............
Carne o pescado

... X carne

... X pescado

Por favor devolverlo a la Secretaría antes del jueves, 31 de mayo de 2018
secretaris@laslanzas.nl / A.M. Jagers, Keizerstraat 25, 4811 HL Breda.
Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036

@ secretaris@laslanzas.nl

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

MENÚ

Cena Las Lanzas

Deportivo Cultural 2018

Domingo 24 de junio de 2018

Recepción con bebida a elegir
Con mezcla de frutos secos y aceitunas
***
Degustación de aperitivos servido con chapata, mantequilla y tapenades
***
Medallones de ternera con salsa de salvia
O
Filete de bacalao estilo italiano con tomate y panceta
Servido con guarnición de patata, ensalada y verduras de la temporada
***
Petit grand dessert

Lunchroom De Uitdaging Dorpstraat 40 4851 CM Ulvenhout Telefoon 076-5449920

Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036

@ secretaris@laslanzas.nl

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

