
LAATSTE NEDEDELING 

Betreft: De uitgaansdag naar Antwerpen, op, vr$,jdag 3 september 1965, - 
1. Hierhij ontvangt ur 

a, twee programma's; 
b. twee sets bonnen; 
c, één stadsplattegrond; 

twee zakjes elk inhoudende: 

d, één spoorkaartje; 
( ~ i t  spoorkaartje hoeft u hij het verlaten van het station in Antwerpec 
alleen te tonen-Wel kunt u bij terugkomst in Nederland aan het station 
uw kaartje afgeven), 

e, B;frs, 50,- zakgeld, 

2, Teneinde het opstappen in de Antwerpen-Expres op perron Haarlem en Den 
Haag HIS, geruisloos en snel te doen verlopen, hebben wij - in overleg 
met de directie van de Nederlandse Spoorwegen - ~owel voor Den Haag 
(vs*2rste rijtuig) als Haarlem (2e -ijtuig) plaats gereserveerd, 

/ 
3. Uw keuze voor de excursie w 

Koninklijk Museum voor e Kunsten + Scheldetocht. 
Museum Plantin-More Scheldetocht. 

Rubenshuis + 
Dierentuin eldetocht, 

eum voor Beeldhouwkunst + Scheldetocht, 

4. Iln afwijking van het op de uitnodiging vermelde wordt men: 
a, van het C,S, naar het Kocinklijk Museum voor Schone Kunsten vervoerd 

&=B %&r- "--- - 
' 2 ,  van het C,S.naar het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst-Middelheim 

vervoerd per speciale hus en om 13,00 uur met dezelfde bus vanaf 
Openluchtmuseum voor Beeldh~uwkunst-Mid2elheim naar Groenplaats (voor 
Scheldetocht, Tot 14,15 heeft men dan gelegenheifi rm te lunchen), 

c, Degenen, die na de Scheldet2cht naar Palladium per 5us vervoerd worden, 
doen dit per speciale kus (3 bussen) vanaf het Steenplein. 

5. Uw zaal is: B / Palladium. 
4 

6, U dient bij zich te hebben een treristenkaart, een geldig of een n& 
3 september 1960 verlopen paspoort, 

7. In de trein kunt u geld wisselen bij een vertegenwoordiger van het Grens- 
wisselkanto?r, Koers: 1 B.fr,= 7,2 ctc 
Er zijn zakjes ter beschikking met B,frs,ter waarde van f, IQ.-, 

8. Bij het verlaten van het C.S.in Antwerpen gelieve u zich met spced :p te 
stellec Sij de leidlng v&n de excursies (groepen 2 t/m 6), 

9. Bij het betreden van zaal Palladium resp, B,T,B, moet u ?on nra 10 af- 
geven, V66r het diner kunt u bon nr, 8 inwisselen voor een aperitief, 
Tijdene de maa2tijd wnrdt bon nr,3 ingenomen voor een tweede drankje. 
IN DE ZAAL KUNNZjN VOOR EIGEN REKENING GEEN DRANKEN WORDEN RELTELD- 

10,De volgende personen beschikken over een EHBO-doosje; 
Mevrcuw A,C,Breek - Mej,J.H,Homan - Mej,M,J,W,Post -- de heer H, C, 
ltierlc, 

De Directies van de 
Nederlandse Elsevier-bedri jven, 

EEN PRESTIGE DAG EN VEEL PLEZIER ! , 
c================================= 


