
  30ste Groepsreis   

Van 18 tot en met 25 september 2022 

FRANKRIJK: Anjou en Beneden-Loire 

Een culturele reis met aandacht voor historische gebouwen, 

prachtige tuinen en moderne technieken. 

FRANKRIJK – Anjou en Beneden-Loire 

Beste Torentrotters, 

Het is een traditie dat de jaarlijkse Torentrottersreis gevolgd wordt door een terugkomdag. 

Tijdens dit moment heeft u de gelegenheid om de medereizigers nog eens te ontmoeten en 

herinneringen op te halen. 

Op deze bijeenkomst zal een video-/fotoreportage over de reis vertoond worden. Wie z'n 

eigen reportage wil vertonen krijgt hiervoor ook de gelegenheid. Laptop, beamer en scherm 

is aanwezig. Maak desgevallend je reportage of fotoboek in een courant programma en 

breng ze mee op een USB-stick.  

Tevens hopen wij iets meer te kunnen vertellen over de Torentrottersreis 2023. 

Deze bijeenkomst gaat door op maandag 21 november 2022  in de Europazaal, één van de 

vergaderzalen van De Stroming, Nationalestraat 111 te Antwerpen. Deze zaal is ter onzer 

beschikking van 14.00 tot 17.00 uur.  

Bereikbaarheid:  

− Vanuit het centraal station wandel je 20 minuten tot aan Nationalestraat 111 

− Tramverkeer: Tram 4 /bus 22/bus 180/181/182/183 in de Nationalestraat 

− Groenplaats: 3/5/9/15 halte Groenplaats en 450 meter tot Nationalestraat 111 

− Er is een overdekte fietsenstalling 

Geen toegang met de wagen op het parkeerterrein 

Voor de deelnemers aan de reis naar de Anjou en de Beneden-Loire is deze bijeenkomst gratis. Wij 

bieden je koffie en cake, plat en bruisend water aan.  Andere belangstellenden zijn uiteraard ook 

welkom maar zij betalen dan wel een kleine vergoeding van € 6,00 per persoon te storten op 

rekening BE85 4097 5200 8106 van KBC Gepensioneerden Antwerpen met omschrijving 

'Terugkomdag Torentrotters 2022'. 

Alhoewel de deelname aan de terugkomdag voor de deelnemers aan de reis naar Italië gratis is 

vragen wij toch om uw deelname zo snel mogelijk te bevestigen. Doe dit alleszins vóór donderdag 10 

november 2022. Wij beseffen dat er weinig tijd is tussen het moment van de uitnodiging en de 

uiterste inschrijvingsdatum. Dit heeft wel het voordeel dat je niet te lang moet twijfelen.  

Ter plaatse kan er ook in het buurtrestaurant Metsense, Foyer De Stroming, om 17.00 uur een 

warme 2-gangenmaaltijd (soep + hoofdgerecht) genomen worden voor de prijs van € 7,00 (60-

plussers). Het dagmenu is op het moment van dit schrijven nog niet gekend. Blijf je 's avonds ook 

eten: vermeld dit op je inschrijving. Betaling diner en drank bij de maaltijd ter plaatse te regelen. 



Gewoon inschrijven door een mailtje te sturen naar vanbouwel.jos@skynet.be  met vermelding van 

'Terugkomdag Torentrotters' en het aantal deelnemers. Blijf je 's avonds eten, vermeld dit ook 

expliciet bij je inschrijving. 

Wij rekenen op een ruime belangstelling. 

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Els, Paul of Jos van het Torentrottersteam. 

Met Vriendelijke Groeten, 

Het Torentrottersteam. 

Het Torentrottersteam 

Paul BOEYKENS, GSM +32 475 95 77 15 paul.boeykens@belgacom.net 

Armand DE BLOCK, tel.: 03 289 67 96 armand.de.block@telenet.be 

Jos VAN BOUWEL tel. 03 664 19 98 vanbouwel.jos@skynet.be 

Els SCHOEPEN, tel.: 03 311 65 12 schoepenels@hotmail.com 
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