
Kasteel d’Aertrijcke  Mostaardmuseum  wandeling 'Sterke drank 

en lauw bier'  De Kastelenfietstocht  Koarle’s MTB tocht  film-

voorstellingen  fototentoonstellingen  speeldorp BM  badge work-

shop  talrijke infostanden  quiz  BBQ  After-party met D-Noizz  

info En inSCHRiJVinGEn: zie ommezijde

In onze geglobaliseerde wereld is er nood aan wederzijds begrip, aan  

ontmoeting en aan mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en te 

zien als bondgenoten, niet als concurrenten! De dag van de Internatio nale 

Solidariteit van het ABVV West-Vlaanderen draagt daartoe bij en is het  

jaarlijks treffen voor al wie begaan is met Internationale Samenwerking. 

 

DAG VAn DE

ZATERDAG 2/10/2010
CAmpuS HouTlAnD - RiJSElSTRAAT 110 - ToRHouT - VAnAf 13u



ABVV West-VlAAnderen Werkt sAmen met pArtners uit het zuiden  
die ijVeren Voor Betere WerkomstAndigheden, sociAle democrAtie,  
WAArdig Werk en inkomen. 

DAG VAn DE

 Avondmaal barbecue (vanaf 18u15) 

 Met …. volwassenen (€10) en …. kinderen (€5)

 Vegetarisch met …. volwassenen (€10) en …. kinderen (€5) 

 Bezoek mosterdmuseum (14u30-16u)

 Bezoek Kasteel d’Aertrijke (14u30-16u)

 'Sterke drank en lauw bier' erfgoedwandeling (14u30-16u)

 Filmvoorstelling 'huit' (14u15-16u)

 Fietstocht 'de kastelenroute' (14u tot 16u)

	 Ik huur een fiets (€5) met …. personen

 Badge workshop (14u-16u) 

 Mountainbiketocht 'de Karel van Wijnendaeleroute' 25km 

(vertrek van 14u tot 16u) 

	 Ik huur een mountainbike (€12) met …. personen

 Optreden Paul Schrijvers “Leve de crisis” (16u-17u30)

 Interview buitenlandse delegatie (17u30-18u15)

 Inschrijving kinderanimatie/opvang ( …. kinderen)

SchrIjfT zIch IN Voor:

Inschrijven vóór 20 september. reservaties enkel via inschrijvingsformulier/tel/e-mail. Betaling ter plaatse. 

Dag van de Internationale Solidariteit, Conservatoriumplein 9, 8500 Kortrijk, 056 26 82 79 of prov.sec@abvv-wvl.be

Naam en voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Interview buitenlandse delegatie en aperitief (17u30-18u15)
Doorlopend kinderdorp, diverse stands, tentoonstellingen, vanaf 19u15 quiz, vanaf 20u15 muziek met D-Noizz!

IK KEN DIS VIA 
 website ABVV

 website FOS

 De Nieuwe Werker

 mail

 vrienden/kennissen

 eigen ABVV-centrale

 andere


