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Beste vriendinnen en vrienden, 

Wij nodigen jullie graag uit voor  

 

De daguitstap naar  

het Fort van Eben-Emael en de Basiliek en het Teseum van Tongeren 

op zaterdag 8 september 2018 
 

Het Fort van Eben-Emael werd gebouwd van 1932 tot 1935 en is een voormalig Belgisch militair 

verdedigingsnetwerk (ten zuiden van Maastricht) dat deel uitmaakte van de buitenste oostelijk 

gelegen frontengordel rond Luik. De ondergrondse kazerne was voorzien voor 1200 soldaten.  

We ontdekken het leven van de garnizoenssoldaten, de defensie- en de artilleriewerken, het labyrint 

van de ondergrondse gangen, de commandopost en een artilleriebunker uitgerust met 75 mm 

kanonnen en krijgen uitvoerig toelichting over de aanval op het Fort op 10 mei 1940 en het 

tragische begin van de Tweede Wereldoorlog.     

 

Tongeren fascineert met haar rijke geschiedenis en is één van de oudste religieuze sites van de Lage 

Landen. 

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is een van de mooiste gotische religieuze bouwwerken van België. 

De eerste stenen werden al in 1240 gelegd, boven op de restanten van nog veel oudere gebouwen. 

De constructie nam meer dan 300 jaar in beslag. Het imposante belfort van de basiliek prijkt op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO.  

Tongeren staat bekend om haar Mariaverering. Het prachtige laatgotische beeld van Onze-Lieve-

Vrouw werd vervaardigd in 1479.  

In het aanpalend TESEUM, de museumsite van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, ontdekken we 

2000 jaren aan bodemarchief, de Romeinse kloostergang en de kunstschat van Tongeren, een 

collectie van objecten van de 6de tot en met de 20ste eeuw. Uniek!  

 

Alle bezoeken gebeuren met deskundige gidsen. 

   

Programma    

 

07.10 uur: vertrek met autocar op 

de parking Osbroek-Aalst, Frans 

Branckaertdreef 

07.30 uur: vertrek met autocar in 

Zellik, parking aan politiekantoor,  

Brusselsesteenweg/Noorderlaan 

(CC Den Hoorinck) 

09.30 uur: bezoek aan het Fort 

Eben-Emael  

12.15 uur: vertrek van Fort Eben-

Emael naar Hotel Malpertuus 

(Riemst) 
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12.40 uur: aan tafel in Hotel Malpertuus 

- 1 glas Cava of fruitsap  

- Cocktail van Noorse zalm  

- Varkenshaasje met grottenchampignons   

   of Slibtongrolletjes, venkel en puree  

   of vegetarisch gerecht (soep en pasta)  
- 1/3 fles huiswijn p.p. + 1/3 fles water p.p.  
 

15.00 uur: bezoek Basiliek van Tongeren en Teseum  

17.00: einde bezoek Basiliek en Teseum 

17.15 uur: Restaurant Bazilik - koffie en taart  
18.30 uur: Vertrek uit Tongeren 

19.45 uur: aankomst in Zellik 

20.00 uur: aankomst in Aalst. 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 140. 

De kostprijs bedraagt 57,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen 

en de maaltijden zoals vermeld in het programma.  

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 07 juni 2018 tot en met 20 juni 2018 met de mededeling: 'EBEN-EMAEL + 

code opstapplaats' (Aalst = code A en Brussel = code B) + code Menu (...x VLEES en/of …x Vis 

en/of …x VEG).  

 

Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum  

07-06-2018 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 140 

inschrijvingen moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten.  

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be.  

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen:  

Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de algemene 

vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. 

De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift 

staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel.  

Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + twee 

werkdagen toegepast.  

Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang.  

Wie niet mee kan ontvangt een bericht.  

 

Belangrijk:  

Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten deelnemen 

en dit uit hoofde van de verzekering.  

Indien je de dag zelf omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen meegaan of 

heb je nog andere vragen betreffende deze uitstap, bel dan de busverant-woordelijke van je 

opstapplaats:  

- Bij vertrek uit Brussel: Bert Demunter - 0475 25 27 14 - 02 380 82 94 

- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens - 0472 57 91 33 - 054 32 90 14 

 

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.   

Het bestuur 


