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BEKIJK ALLE TERUGBLIKKEN VAN ONZE ACTIVITEITEN OPWWW.VERENIGINGDESCHAKEL.NL

Op 25 mei 2018 trad de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Wij bieden graag 

transparantie over de 
gegevens die wij hebben 
en hoe we ze gebruiken. U 
kunt ons privacy statement 
lezen op onze website.

toe aan een nieuwe fiets?

De Schakel is in gesprek met een 
fietsenbedrijf. Hou de site in de gaten 
want de aanschaf van een nieuwe fiets 
kan heel voordelig worden!
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Agenda

Zowel de heen als de 
terugreis is overdag per 
touringcar. Reisdoel is het 
fantastische hotel Haller in 
Mittelberg (Klein-Walsertal). 

Het vertrek uit Nederland 
is op zondagmorgen om 
8.00 uur en onderweg wordt 
regelmatig gestopt. In het 
hotel aangekomen (ca.20.00 
uur) staat het diner voor u 
klaar. Tijdens het verblijf en 
bij voldoende belangstelling 
brengen we een bezoek aan 

de stad Kempten en als de 
weergoden ons welgezind 
zijn, kunt u ook deelnemen 
aan een fakkelwandeling 
door de Breitachklamm.
 
Op vrijdagmorgen direct 
na het ontbijt is het vertrek 
naar Nederland. 
Deze 6-daagse reis 
kost op basis van een 
tweepersoonskamer met 
half pension en inclusief 
vervoer 525 euro per 
persoon. 

schrijf je nu in voor 

Inschrijven kan tot 1 oktober 2018.

De wintersportvakantie van de Schakel is van zondag 13 januari 2019 tot en met vrijdag 18 januari 2019. Ook het komende 
jaar gaan we weer richting Oostenrijk waar je niet alleen heerlijk kunt skiën, maar ook langlaufen en wandelen.

Wintersport 2019

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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Aan de Dam in Middelburg is in een prachtig rijksmonument Vliegendt Hert 
gevestigd. Bij deze wijnkoperij en slijterij wordt zaterdag 27 oktober een 
wijproeverij gehouden.

In de mooie authentieke ruimtes, binnentuin of gewelfkelder kun je je zintuigen 
laten prikkelen en meer leren over de acht wijnen die je met bijpassende hapjes 
of gerechten gaat proeven.

De avond begint om 19.30 uur en het kost 
25 euro per persoon. 

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

VLIEGENDT HERT
Wijnproeverij in

Inschrijven kan tot 
30 september 2018 via 
het inschrijfformulier 

op de website.
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Bij voldoende deelname vertrekken we zaterdag 15 december om 
9.30 uur vanuit Dordrecht, Rotterdam en Utrecht richting Aken. 

Elk jaar wordt er in Aken een grote kerstmarkt gehouden. De kraampjes 
staan verdeeld over verschillende pleinen en straatjes rond de Dom van 
Aken en het oude stadhuis. Het Katschhof is het centrale plein dat tijdens 
deze dagen prachtig is versierd.  Overal zijn er kraampjes met glühwein, 
Akense printen, dominosteine, lebkuchen en andere soorten kerstgebak 
te vinden. 

Het vertrek uit Aken is rond 20.00 uur zodat je Aken ook 
verlicht kunt 
bewonderen. Rond 
22.00 uur zijn we 
weer thuis.

De prijs voor deze 
dag is 15 euro
 per persoon. 

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Aanmelden kan tot 15 oktober via de website. 
In de kolom Opmerkingen  graag aangeven naar 

welke opstapplaats de voorkeur uitgaat.

Natuurlijk gaan we ook 

kerstwinkelen in Aken



Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).6 

We vertrekken op donderdagmorgen 15 november om 7.30 
uur uit Dordrecht en rijden in een keer naar de Meyer Werft 
in Papenburg. Koffie of thee drinken we tijdens de reis in de 
touringcar en we verwachten dat de aankomst bij de Meyer 
Werft om ongeveer 11.00 uur is. Dan krijgen we meteen een 
exclusieve rondleiding.
Na dit bezoek rijden we naar Restaurant Mozart voor de lunch. 

Vervolgens rijden we naar Bremen voor een rondleiding 
door Beck’s Brewery. Hier ziet u de ingrediënten die gebruikt 
worden tijdens het brouwproces, de malt silo’s, de fermentatie 
en opslagtanks. Na het vertonen van twee films van ongeveer 
tien minuten genieten we nog van een proefglaasje.
Hierna rijden we naar ons 4-sterren hotel Best Western Zur 
Post. U heeft de verdere avond ter vrije besteding in Bremen. 

Nieuwsgierig hoe een cruiseschip wordt gebouwd, waar en hoe de Mercedes Benz wordt gefabriceerd en 
rondkijken in Beck’s Brouwerij? Het kan allemaal op donderdag 15 en vrijdag 16 november.

Meyer Werft, Mercedes Benz & Beck’s Brouwerij
met bezoeken aan  

Ter land ter Zee  en een biertje
Agenda
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Meyer Werft, Mercedes Benz & Beck’s Brouwerij
met bezoeken aan  

Ter land ter Zee  en een biertje

Vrijdagmorgen 16 november vertrekken 
we om 8.30 uur, na het ontbijt, naar de 
fabriek van Mercedes Benz Bremen. De 
rondleiding door de fabriek van Mercedes 
onthult hoe de prestigieuze voertuigen 
zijn gemaakt en wat het merk zo speciaal 
maakt. We kunnen nu achter de schermen 
kijken naar een van de modernste 
automotivefabrieken ter wereld en zijn 
getuige van de geschiedenis van de SL 
tot en met de all-terrain GLC.

 Voordat we naar huis rijden krijgt u nog de 
gelegenheid om in het centrum van Bremen 
te lunchen (voor eigen rekening). 
Om 13.00 uur vertrekken we uit Bremen en 
rijden naar Nunspeet waar we bij Hotel de 
Hoeve stoppen voor een afsluitend 3-gangen 
diner. De terugkomst in Dordrecht is om 
ongeveer 21.00 uur.

De prijs voor dit arrangement 
is 150 euro per persoon.  

Inschrijven kan tot en met 
1 oktober 2018 

via het inschrijfformulier.
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Hou je van golfen dan mag je deze lessen niet missen. Dit is wat je krijgt:
-  10 lesuren (in 5 weken) Combinatie van training en Trackman
-  Tijdens het najaar doortrainen en mogelijk uw HCP verlagen  
-  Maximaal 6 personen per groep. Persoonlijke aandacht blijft gewaarborgd
-  Inclusief gebruik Trackman tijdens het programma
-  Inclusief Powertee en oefenballen tijdens het cursusprogramma
-  Inclusief Green fee tijdens coursemanagment
-  Totaal 5 trainingen van 2 uur per training in 5 weken

PROFESSIONALS & TRACKMAN 
BIJ GOLFCENTER 
SEVE IN ROTTERDAM

Het trainingsprogramma vindt plaats op:
Dinsdag 30 oktober, dinsdag 6, 13, 20 
en 27 november 2018 ‘s morgen van 
11.00 uur tot 13.00 uur * of dinsdagavond 
van 19.00 uur tot 21.00 uur *

*Aangeven waar 
de voorkeur naar 
uitgaat. 

De prijs is 
189 euro per 
persoon.

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Inschrijven kan tot 
en met 1 oktober 2018 

met vermelding 
van HCP.

TRAINING MET 
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Athene is de stad van de Olympische Spelen, van 
wereldberoemde artiesten, festivals en internationale 
evenementen, talloze musea en natuurlijk een 
geschiedenis zo lang en zo groot als de mensheid zich 
kan heugen. Ons hotel staat op een gunstige locatie 
dichtbij  het centrum van Athene en op een steenworp 
afstand van het metrostation.  Het biedt een prima 
accommodatie met airconditioning en gratis wifi. 
De kamers zijn voorzien van moderne inrichting 
satelliet-tv en elke kamer heeft een eigen badkamer. 
Na aankomst in Athene maken we een panoramatour. 
In het hotel is alleen het diner op de eerste avond 
bij de prijs inbegrepen.

5-daagse stedentrip 
naar AtheneGA MEE!

 Inschrijven kan tot 15 oktober 2018.

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Zet het alvast in je agenda. En vergeet niet je alvast aan te melden voor deze mooie stedentrip naar Athene. 
We vertrekken zondag 14 april tot en met donderdag 18 april 2019.  Ga mee en geniet van de schitterende 
hoofdstad van Griekenland.

Voorafgaand aan de reis houden we nog  een informatiemiddag 
over de te organiseren excursies zoals: 
-  Een fietstocht door Athene
-  Een halve dag tour naar Cape Sounio
-  Een wandeltocht door Plaka + bezoek aan Acropolis museum
-  Een bezoek aan de Regio Argolis
-  En nog meer!

De prijs voor deze culturele stedentrip is op basis van logies en 
ontbijt, inclusief het diner op de eerste avond van ons verblijf.
Helaas was bij het ter perse gaan van deze Schakel nog niet 
bekend hoe duur de vliegtickets precies zijn. Dat weten we pas half 
september en publiceren we op onze website zodra dit bekend is. 
Inschrijven kan wel alvast geheel vrijblijvend, we houden u dan 
persoonlijk op de hoogte.
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Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

WORKSHOP 
Deurkrans als kerststuk

Aanmelden
 kan  tot 

1 november 2018

Op zaterdagmorgen 8 december gaan we aan de 
slag om een prachtig kerststuk in de vorm van een 
deurkrans te maken.

De materialen die we gaan gebruiken zijn: strokrans, 
wikkeldraad, platmos, kerstgroen, dennenappels en 
walnoten. In het midden komt een leuke kerstbal.

De aanvang is om 10.00 uur in 
verenigingsgebouw van de Schakel, 
Halmaheiraplein 25 in Dordrecht. 

De kosten zijn 
15 euro per persoon. 



Sinterklaas
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We weten het zeker! Sinterklaas en 
zijn Pieten komen naar Nederland 
en om precies te zijn: ze komen 
zaterdag 1 december 2018 naar 
vereniging De Schakel.

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Dit sinterklaasfeest is voor de kinderen van 3 tot en met 8 jaar. 
Natuurlijk beginnen we met een voorprogramma waarin de 
kinderen worden vermaakt en vast worden opgewarmd voor de 
komst van Sinterklaas. Als hij zijn opwachting maakt, wordt hij  
luidkeels toegezongen door de hele zaal. Ook dat weten we zeker.

De ontvangst is tussen 9.30 en 10.00 uur op golfbaan Almkreek 
in Almkerk. Almkerk ligt vlakbij het stadje Woudrichem. Er zijn 
voldoende gratis parkeerplaatsen.

Het programma begint om 10.00 uur. 
Inschrijven kan tot  1 november 2018. 

Vermeld op het inschrijfformulier: 
- Personeel- / lidmaatschapsnummer
- De voornaam (kind) voluit 
- Jongen of meisje  
- De geboortedatum van het kind



www.verenigingdeschakel.nl  


