
We’ve offered the Raleigh community space-

sav- ing solu-

tions for the 

past 10 years. 

We recom-

mend 

Northwind 

Traders to 

any- one who 

will listen to 

us.  They 

helped us 

reclaim over 700 sqe feet of our house!” - An-

nie D. Balitmre N-VA DAMES 
Blankenberge-Uitkerke 

 

 

 

Contactpersonen inschrijvingen : 

 

- Myriam Dumery-Moens, 050 41 66 75 

Myriam.dumery-moens@n-va.be 

 

- Yvette Demetter, 050 67 37 66 

 

of bij N-VA dames gemeente- en OCMW 

raadsleden Blankenberge-Uitkerke : 

. Daphné Dumery,  

Daphne.dumery@n-va.be 

. Kathleen Haegeman, 050 41 67 11 

. Linda Vierstraete, 0474 20 94 03 

. Nadia Cloetens, 0476 45 14 62 

 

 

 

Neem gerust contact op met  

ons voor verdere info. 

 

 

 

 

 

 

De heren zijn even-

eens welkom op deze 

activiteiten georgani-

seerd door de N-VA 

Dames ! 

Wij vragen om vooraf in te 

schrijven !  

 

Storting bedrag activiteit op rek 
nr. N-VA Blankenberge-Uitkerke: 

BE07 7785 9812 2566 

met vermelding activiteit, naam + 

aantal deelnemers. 

Info en verdere afspraken activi-

teit worden u bezorgd. 

V.u. Myriam Dumery-Moens, Kerkstraat 149, Blankenberge 



Donderdag 10/09/2015 

Nocturne Roger Raveel 
 

Aanvang om 19.00u : 

Bezoek met gids aan de tentoon-

stelling in het casino te  

Blankenberge. Aansluitend wordt 

een hapje en een drankje aangebo-

den (inbegrepen in de deelname-

prijs). 

Deelnameprijs :  

leden N-VA: 12 euro 

Niet leden N-VA :15 euro 

Donderdag 18/06/2015 

Daguitstap naar Gent 
 

08.30u. Station Blankenberge  
             trein Blankenberge-Gent. 
10.00u. Kennismaking met de stad. 
12.00u. Middagmaal in het Groot  
             Vleeshuis : menu 21 euro/pp. 
 
14.00u. Rondleiding met gids op 

             zijn pittig Gents : 

“Op zwier langs de meisjes van 

plezier”. 

 

Vrijblijvend om 16u. :Koffie bij Max of 

mogelijkheid tot shopping. 

 

Terug naar Blankenberge rond 

18.30u. 

 

Kostprijs : Trein, middagmaal en kof-

fie zelf te betalen.  Treinticket (Rail 

pass kan gedeeld worden). 

Gids stad Gent : 5 euro/pp.  

Wie gaat er mee naar de 

Night of the Proms 

Sportpaleis Antwerpen? 

zaterdag 14/11/2015 : 

Vertrek bus aan stadhuis te  

Blankenberge. 

Info te bekomen bij de dames van de N-VA 

of tel. 050 41 66 75. 

Donderdag 10/12/2015 

Daguitstap RIJSEL 

Ontdek de stad Rijsel gecombineerd 
met een kerstshopping. 

 
08.30 u. : Vertrek stadhuis  

                Blankenberge. 

10.00u. : Rondleiding in het oude  

               stadsgedeelte met gids. 

 

Shopping en bezoek aan kerstmarkt. 

 

 

Deelnameprijs : 

     lid N-VA : 20 euro/pp 

     Niet lid N-VA : 25 euro/pp 

 

Uiterste datum inschrijving : 

05/12/2015.   

 

Betaling of storting bedrag is bevesti-

ging deelname. 
 


