
VVOG PLUS!

 Gent – Turnhout, 13 januari 2017

Beste collega,                                                                                           

De nieuwjaarsmaand is al bijna halfweg en onze jaarplanning – zoals toegelicht  
werd in de 'wintereditie' van onze KOERIER 2017, vvog.be/vvog-plus  – vraagt
om concrete, punctuele informatie voor de geïnteresseerden.

Op dinsdag 21/2/2017 organiseren we - i.s.m. collega en vriend Jean-Pierre Van 
Boxelaer - voor u de ‘Valentijn-reünie', de traditie geworden eerste activiteit 
van het VVOG PLUS! kalenderjaar, waarvan hieronder het voorgenomen 
scenario. 

09u30-10u : verzamelen in “ Huis Van Hoof”, Guldenstraat, 9 2800 Mechelen 
huis+van+hoof . In dit monumentale pand vlakbij de Grootbrug drinken we een 
koffie of thee en krijgen we een  – niet te missen  – inleiding tot het programma 
van onze dag. (We zouden absoluut om 10u met zijn allen moeten aanwezig 
zijn, zo niet wordt de ochtend echt te kort !)

Voor dezen die per trein komen: “ Huis Van Hoof “ ligt op 15 minuten stappen 
van het station. Voor de automobilisten: betalende parkeermogelijkheden zijn 
enerzijds Q-parking Mechelen Lamot, 5 minuten van onze startplaats ; Parking 
Grote Markt of Parking Kathedraal, beide 10 minuten van onze startplaats.

10u30 : start stadswandeling  (o.l.v. kunsthistoricus Patrick De Greef)

12u30-15u : Aperitief  & Lunch (‘all-in formule’) in de Salons Van Dijck aan 
de Merodestraat. (Professor Jean-Jacques Amy zal ons aangenaam verrassen 
met een tafelrede onder de titel ‘Syfilis – Een kruisbestuiving tussen ziekte en 
maatschappij’.)  

15u-17u : vervolg van de stadswandeling  (Patrick De Greef belooft even  
begeesterend te zijn als voor de lunch !) 

http://www.vvog.be/vvog-plus
https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=huis+van+hoof


17u-18u : afsluitende 'drink' in … een nog nader te bepalen locatie, maar 
alleszins mét 'Gouden Carolus' !

Praktisch : Voorafgaande inschrijving (en betaling) is noodzakelijk en de 
uiterste datum van inschrijving is vastgelegd op maandag 6/2/2017. 

Gelieve z.s.m. in te schrijven via e-mail aan drg.janssens@skynet.be. 

De inschrijving is pas bindend na betaling à rato van 70 € / per persoon, op de 
rekening VVOG vzw Rc Sc –  IBAN BE19 3200 5630 2712  – met vermelding 
‘Valentijn 2017' + ‘naam’ + aantal personen.

Wij hopen van ganser harte u, samen met uw eventuele partner, in Mechelen te 
mogen ontmoeten op 21 februari e.k.  Heel graag dus tot daar en dan !

Met de beste groeten, vanwege het voltallige bestuur van uw vereniging,

Paul Van Damme, coördinator 

Dirk Janssens,  secretaris                        

mailto:drg.janssens@skynet.be

