NOVEMBER 2018
Beste Vlamingen in Surrey,

Onze koninklijke wandeling in Windsor Great Park is toch
letterlijk wel een beetje in het water gevallen. Wat een weer
!! Maar we zijn niet van suiker, dus de wandeling ging door
en Sofie is er zelfs helemaal voor uit Dorset gekomen. Het
was gezellig en de Windsor Farm Shop is een must voor wie
eens iets anders wil eten of op zoek is naar een origineel kado
voor onder de kerstboom.
Peggy, hartelijk dank om deze wandeling te organiseren !!
Hierbij een mooie foto met Windsor Castle op de
achtergrond.

Lidgeld
Als VIS‐lid geniet je van een ruim aantal voordelen en kortingen bij tal van onze activiteiten !!
Vooral dit jaar willen we onze leden extra in de bloemetjes zetten !!
Dus betaal nog snel uw bijdrage voor dit jaar !

Noteer de volgende data alvast in je agenda.
Gezelligheid is troef bij VIS, dus rekenen we erop dat jullie erbij zijn !

Jubileumjaar 2018‐2019 ‐ VIS‐activiteiten in een notedop
Dinsdag 25 september
Zondag 14 oktober
Donderdag 8 november
Zondag 18 november
Zondag 2 december
Zondag 16 december

: Ladies Night – Brouge in Twickenham
: Herfstwandeling : Windsor Great Park – Long Walk
met Afternoon Tea
: Flanders Remembers in St Paul’s Cathedral
: Bezoek aan Reigate Caves met Afternoon Tea
: Sinterklaas bezoekt VIS
: Lustrum Viering met muziek en uitgebreide Afternoon Tea

Verder staan er voor het Voorjaar 2019 nog volgende activiteiten
op het programma :
Lustrum – Nieuwjaarsborrel
Weekend uitstap : Bezoek ‘Flemish Weavers’ in Llangwmn (Wales)
Fietstocht in London ‐ met gids
VIS Lustrum wedstrijd borden schilderen – Ceramics Café – Special voor de kinderen
Wandeling The Sculpture Garden / Frensham Pond met Afternoon Tea

Donderdag 8 november 2018 : Flanders Remembers Concert
Naar aanleiding van de 100ste herdenking van de Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog,
wordt er een bijzonder concert gegeven in St Paul’s Cathedral door Het Vlaams Symfonisch Orkest
en het St Paul’s Cathedral Choir, onder leiding van Dirk Brossé. Hopelijk heeft iedereen kunnen
inschrijven voor dit uitzonderlijk evenement.

Zondag 18 november 2018 : bezoek Reigate Caves
We hebben zonet bevestiging gekregen van onze reservering voor het bezoek aan de Reigate Caves.
Het bezoek omvat de twee tunnel systemen, Tunnel Road East (een klein museum) and Barons’
Cave (een wijnkelderr behorend bij het oud kasteel) en duurt ongeveer 2 uur. Beide sites hebben
enkele trappen maar zijn verder wel goed toegankelijk. Het bezoek is ook erg geschikt voor
kinderen. Interessant om te weten is dat de Barons’ Cave een overwinteringsplaats is voor
beschermde vleermuizen en derhalve tijdens de wintermaanden gesloten is.
Meer informatie over deze prachtige lokatie vind je op de volgende website :
http://www.reigatecaves.com/

We spreken af om 13.30 aan de South end van Tunnel Road, naast Café Rouge.
De toegangsprijs is £3 per kind (under 5’s zijn gratis) en £ 5 per volwassene. Alle inkomsten
worden aangewend om de grotten te onderhouden. Alle gidsen zijn vrijwilligers. Betaling gebeurt
ter plaatse.
BELANGRIJK !!!! iedereen moet een zaklantaarn/pillicht meebrengen !! De East Side Caves zijn
maar gedeeltelijk verlicht, de Barons’ Cave is helemaal niet verlicht. De toegang kan geweigerd
worden als je geen afdoende verlichting meehebt.
Gelieve voor zondag 11 november te laten weten of je meegaat.
Vlakbij de caves is er een Bill’s waar er mogelijkheid is om iets te eten en te drinken. Je kan er een
Cream Tea bestellen maar je kan er ook een maaltijd nuttigen indien gewenst.
https://bills‐website.co.uk/restaurants/reigate/menu/all‐day
Bij deze nieuwsbrief zitten de Terms&Conditions voor deelname aan het bezoek. Het is belangrijk
om deze ook te lezen !!

Zondag 2 december 2018 : de Sint bezoekt onze VIS‐kindjes
De Sint en Zwarte Piet hebben al laten weten dat ze zeker onze Vlaamse
kindertjes zullen bezoeken. Over het Sinterklaasfeest ontvangen jullie
spoedig meer informatie.

16 december 2018 : Lustrumviering met muziek en
uitgebreide Afternoon Tea
Zondag 16 december 2018 hebben we onze LUSTRUM VIERING,
n.a.v. het 20‐jarig bestaan van Vlamingen in Surrey,
in de salons van het prachtige Barnett Hill Hotel,
(Blackheath Road, Wonersh, Guildford GU5 0RF).
Programma :
* Ontvangst met welkom drink vanaf 14.30
* Begroeting en muzikale omlijsting door ‘The Chinthurst Consort’ met een licht klassiek
programma en Kerstmuziek
* een heerlijke ‘Afternoon Tea’ en napraten tot 17.30
Leden die hun lidgeld betaald hebben voor 6 december kunnen inschrijven mits betaling van £ 5 per
persoon. Niet‐leden kunnen inschrijven mits betaling van £ 15 per persoon.
Inschrijven kan via de website www.vlamingeninsurrey.co.uk
Betalen graag via overschrijving op rekening nr 89507118 – sort code 60‐24‐20 van Vlamingen in
Surrey met vermelding Lustrum + familienaam ofwel met cheque op naam van Vlamingen in Surrey,
te sturen naar onze penningmeester Bruno Stalmans, ‘Old George’, Hill Close, Wonersh GU5 0QP.
Inschrijven kan tot ten laatste 6 december. Plaatsen zijn beperkt, dus stel niet uit !!
We hopen jullie van harte op onze activiteiten te mogen verwelkomen!!
Namens het Organiserend Comité
Brit Beckers

