
                 
                             

                                                               

   ACOD Seniorenwerking Brugge ABVV 
 

                            Maart 2017 

 

Beste vrienden gepensioneerden, 

dag kameraden,  

 

Zoals beloofd brengen wij een bezoek aan de VRT in Brussel, meteen onze eerste uitstap. 

De gids neemt ons mee achter de schermen naar de regiekamers en de studio’s. 

Hij toont ons hoe programma’s tot stand komen. 

Dit bezoek gaat door op woensdag 26 april 2017 

Deze rondleiding duurt 1u30’u. en is voorbehouden aan maximum 30 deelnemers. 

Nadien worden we nog ontvangen door een syndicale afvaardiging ACOD, die ons bij een 

drankje uitlegt hoe hun werking binnen de VRT wordt georganiseerd. 

Wilt u erbij zijn, één gouden raad: schrijf u vandaag nog in. Dit kan nog tot 10 april ‘17 

Wie zich eerst aanmeldt staat uiteraard eerst op de lijst. 

Wij hanteren een strikte volgorde. 

 

Praktisch: Wij vetrekken met de trein van 11:33u. in het station Brugge en verzamelen in 

de lokettenzaal vanaf 11:00u. 65-plussers reizen aan seniorentarief: 6€ H/T – tweede klas. 

Wij rijden tot Brussel Noord waar wij overstappen op een bus van ‘De LIJN’, richting Leuven, 

halte Meiser. Hier kunnen 65-plussers gebruik maken van hun persoonlijke Lijnkaart. 

De verplaatsing is dus voor eigen rekening. 

Voor het bezoek aan de VRT betalen wij een bijdrage van 5 € per persoon. 

Dit bedrag wordt vereffend tijdens de treinreis. Gelet op het vertrekuur is het misschien 

handig om een broodje of lunchpakket te voorzien die u tijdens de treinrit kan eten. 

 

Wenst u dus deel te nemen dan dient u zich te melden via 

de secretaris marc.caenen@telenet.be of 050/360455 – 0479/862388. 

Meldt u zich aan per mail dan vragen wij dat u alle namen van de deelnemers opgeeft. 

Wij dienen vooraf een deelnemerslijst door te sturen aan de VRT. Bij aankomst worden 

de namen gecontroleerd, identiteitskaart niet vergeten. 

 

Kameraadschappelijke groeten namens de medewerkers en dagelijks bestuur, 

 

de secretaris  

Marc Caenen 
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