
Beste vrienden van VVOG Plus, 

We nodigen u en uw partner uit op  

onze Valentijnviering op donderdag20 februari 2020 georganiseerd door ons 

bestuurslid Tony Peeters 

We starten in Scherpenheuvel   

10u.: ontvangst in Brasserie Sint Jozef , Albertusplein 10 voor een aangeklede koffie. 

Onder begeleiding van  de gerenommeerde gids, Karel Peeters, brengen we een bezoek 

aan de omgeving van de Basiliek en daarna een rondleiding in de Basiliek met aandacht 

voor de pas gerestaureerde schilderijen van barokkunstenaar Theodoor Van Loon, 

tijdgenoot van P.P.Rubens  onder het bewind van Albrecht en Isabella.  
 

Parking : 

➢ met parkeerschijf : Zuidervest of aan het Gemeentehuis August Nihoulstraat  13 

(kan na de koffie verzet worden) 

➢ Gratis parkeren zonder schijf aan de Mariahal. 

Openbaar vervoer :  

➢ De trein vanuit Brussel Leuven richting Hasselt stopt in Zichem om9u41. 

gegadigden worden opgehaald aan het station van Zichem en naar 

Scherpenheuvel gebracht.  

➢ ‘s Avonds worden ze met de auto naar station Diest gebracht. Treinen 17u14- 

17u52 en 18u14.  

dit op voorhand melden aan collega Tony Peeters  ( 02/4526025  0495270499) 

 

Rond 12u30 vertrekken we met de auto naar Diest 
 

Gratis parking op de Citadel, Leuvensestraat 83 Diest op 5 minuten lopen van het centrum (met een 80 

tal treden ) zie bijgevoegd plan 

Betalend parkeren: Veemarkt en Verversgracht .Je betaalt er maximum 3,00 euro voor maximum 4 uur. 

 

Lunch in Nicky’s Catwalk op de Grote Markt 26 013 31 36 40 

Aperitief Cava met hapje 

Toastje gerookte zalm  
Steak, “Belgisch Wit-Blauw”, uit de “Josper” (houtskoolgrill) Saus naar keuze 

Of Vispannetje Nicky’s Catwalk met fijne groentjes 

Vruchtenbavarois 

Water, witte en rode wijn en koffie inbegrepen 
 

14u45 Bezoek aan het centrum van de Oranjestad Diest met Fons Bonroy als gids: 

historische gebouwen en de St Sulpitiuskerk met het graf van prins Filips-Willem, 

heer van Diest en oudste zoon van Willem de Zwijger. 

Rond 17u afsluitende drink in den Apero Grote Markt 17 

Inschrijven: 

Door storting van 75 € p.p. op de rekening van VVOG Plus BE19 3200 5630 2712  

met vermelding Diest 20-2-20 tot 10 februari 2020 

en een mailtje naar antoine.dupon@telenet.be met de keuze van vis of vlees als hoofdgerecht. 

 

Vriendelijke groeten mede namens het bestuur,  

Georges Albertyn, Voorzitter  

Antoine Dupon, Secretaris 

mailto:antoine.dupon@telenet.be


 


