
 

In dit bijzondere jaar voor het protestantisme nodigen de districten Antwerpen-Brabant-Limburg en 

Franstalig Brabant namens de VPKB u/jou uit voor de  

 

op Hemelvaartsdag, 

donderdag, 25 mei 2017 

Wat gebeurt er? 

* 9.30u Onthaal met koffie en thee 

* 10.30u Opening van de AKV met een feestelijke dienst 

* 12.15u Lunch in het restaurant van de UCL 

* 14u  Toneelstuk God, Easme en ik (tot 15u) 

* 14h   Workshops, 1e ronde 

* 15.15u Musical Protest van de jeugd uit de twee Vlaamse districten 

* 15.15u Workshops, 2e ronde 

* 16.30u Liturgische afsluiting met de viering van het Avondmaal 

* 17u  Einde 

 

Waar gebeurt het? 

In Brussel, op de campus van de UCL, bij het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Sint-

Lambrechts-Woluwe. 

 - E 40 (Brussel-Luik), uitrit 20 'Kraainem', volg 'UCL-Saint-Luc', of   

 - Ring, uitrit 2 'Wezembeek-Oppem', volg 'UCL-Saint-Luc"- Parking aangegeven 

 Metro: lijn 1, halte 'Alma', daarna bewegwijzering 'AKV' volgen 

Wat moet ik doen? 

Je inschrijven! Alle nodige informatie vind je op het inschrijvingsformulier.  

En zeker komen! 



 

 

 

Programma voor de jongeren 

 

 

 

9h30-11h45 :Tweetalige verwelkoming van de kinderen en de jongeren –  
badges voorzien (in de grote aankomst hal) 

Creatieve workshops, spel en zang  

11h45-12h :  Deelnemen aan de liturgische dienst 

12h15 :         Maaltijd 

13h-14h :      Creatieve workshops & spelletjes voor de kinderen 

                     Onthaal van de jongeren  

14-16h :       Groot spel buiten voor de kinderen -  

16h30 -17h : Eind ceremonie  

 

 

Iedereen is welkom!   
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving Algemene Kerkvergadering 2017 

 
Formule 1: Dagschotel + drankje = 16 €  

 

A: Vol au vent met puree 

B: Gehaktballetjes met tomatensaus en rijst  

C: Paëlla met Quorn 
 

   Formule 2: Soep + schotel + drankje = 20 €  

 
   + Groentensoep 

A: Vol au vent met puree 

B: Gehaktballetjes met tomatensaus en rijst  

C: Paëlla met Quorn 

               Formule 3: Schotel + drankje + dessert = 20€  
 

  A: Vol au vent met puree 

  B: Gehaktballetjes met tomatensaus en rijst  

  C: Paëlla met Quorn 

  + Dessert: Aardbeientaartje 

 
  Bij alle drie de formules kunt u kiezen  

  tussen water, limonade en bier. 

 

  Quorn is een vleesvervangend product. 

                  Voor kinderen tot 12 jaar is de prijs gehalveerd. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Opgelet! 
• Om organisatorische redenen vragen we u zich ook in te schrijven als u géén lunch wilt hebben. 

• Voor de lunch is uw inschrijving pas effectief wanneer de betaling ons bereikt heeft. 

• Graag het bedrag overmaken op rekening BE37 0010 7249 3028 van het 'District Brabant francophone' met de mededeling 'Maaltijd AKV' 

• U kunt ook uw eigen lunchpakket meenemen. Er zal een ruimte voorzien zijn. Bij mooi weer kunt u ook in het park eten. 
 

Nr. NAAM Voornaam Volwassen (V) 

of kind (K)  

Formule 1 

1A/1B/1C 

(16€) 

Formule 2 

2A/2B/2C  

(20€) 

Formule 3 

3A/3B/3C 

(20€) 

Tel.nummer 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

Totaal gereserveerde maaltijden:  

 

  

 
• Vul het formulier in, a.u.b. en vergeet niet bij de maaltijd te vermelden welke schotel u kiest (dus: A, B of C). 

• Stuur het formulier terug naar ycbolsenbroek@hotmail.com of stefangradl67@gmail.com. 

• Meer weten? Vragen? Problemen? Neem contact op met Ds. Yolande Bolsenbroek, 0478 99 89 33 of met Ds. Stefan Gradl, 015/42.48.52. 


