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Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel 
 
Dit jaar staan de verkiezingen voor de deur voor het Europees Parlement. 
Reden voor het bestuur om  een verzoek in te dienen om met geïnteresseerden van onze KBO afdeling 
(maximaal 50) een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Brussel. 
Deze aanvraag is gehonoreerd en het bezoek vindt plaats op maandag 25 februari 2019. 
 
1. Programma 

08.00 uur  Vertrek per bus vanaf het Kerkplein in Baexem 

11.00 – 11.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het Europees Parlement 

11.30 – 12.00   “          Korte rondleiding en bezoek aan publieke tribune van de plenaire  

   vergaderzaal 

12.00 – 13.15   “          Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers, afkomstig uit Stramproy:  

iedereen is in de gelegenheid vragen te stellen 

13.15 – 13.45   “ Verplaatsing met de eigen bus van Europees Parlement naar restaurant  

   Chez  Léon (ca. 10 minuten met de bus, vervolgens 10 minuten te voet)  

13.45 – 15.00 “ Lunch in restaurant Chez Léon (nabij Grote Markt).Geef beneden aan als u  

   hier geen trap met 16 treden kunt lopen 

15.00 – 17.30   “  Rondleiding met de bus door de stad Brussel o.l.v. een gids  

20.00   uur  Diner bij de Oude Smidse in Baexem 

  

De kosten van de koffie / thee bij de ontvangst, de kosten van de lunch en de kosten van de gids voor de 

rondleiding door de stad worden door het Europees Parlement (Jeroen Lenaers) betaald. 

De kosten voor de deelnemers (reis + diner) bedragen derhalve € 32,50. 

 

Alle deelnemers dienen bij het bezoek in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs: paspoort of 

identiteitskaart (dus geen rijbewijs). Dit wordt bij het instappen in de bus gecontroleerd. 

I.v.m. doorgang door de detectiepoortjes dient u aan te geven of u een ijzeren knie of heupprothese 

hebt, of dat uw lichaam een ander metaaldeel bevat. 

 

Onderstaande strook s.v.p. zo spoedig mogelijk ( tot uiterlijk 15 februari) bij een van de volgende 
bestuursleden inleveren. (Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname ).  

 
Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6  Baexem tel. 0475-451963 
Mia Smeets  Dorpstraat 50  Baexem     tel. 0475-451903  
>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 
 
O Betaalt per A I (automatisch incasso)          
   
Naam 1 _________________ Tel.____________ Naam 2      _________________ Tel._________  
 
Straat en huisnummer _____________________ Straat en huisnummer _____________________ 
 
Postcode en Plaats ________ _______________ Postcode en Plaats ________ _______________ 
 
Hebt u een ijzeren knie– of heupprothese, enz.? O ja (kruis aan indien dit het geval is ) 
 
Kan geen trappen lopen?   O  inderdaad (kruis aan indien dit het geval is) 
 
Heeft u een bepaald dieet?   Ja/nee; zo ja: welk dieet __________________________ 
 
Neemt u een rollator of rolstoel mee?  Ja/nee O rollator O rolstoel (kruis aan wat van toepassing is) 

 


