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-\IGEMEENE INLICHTINGEN
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, -111e nadere bijzonderheden betreÍfende onze tochten
-.'u:schijnen te gepasten tijde in <<Toerisme>> onder
de
, -:riek Bondsleven en in de Vlaamsche dagbladen onj:: het «V.1'.B. Hoekie».
l. Het hiernavolgend programma kan naar
::rstandigheden gewijzigd worden.

i. V.T.B. Groot-Antwerpen richt auto-, boot-, spoor:n vliegtochten in. Elke reis wordt tijdig in het bóndsoi.gaan <<Toerisme>> aangekondi gd, Onie agglomeratie
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:e1t meer dan 12.000 reislustige.leden; wacht dus niet
.ot het allerlaatste nippertje om U voor een bepaalde
:eis te laten inschrijven, daar biy de meeste het aantal
deelnemers beperkt is (gewoonlijk 25 tot 30), aaders
loopt ge kans geweigerd te worden. De datum van toe-

treding bepaalt de orde van toelating

in te schrijven voor een aangekondigde reis kan

1"3ï
a) zích wenden tot het

HooÍdsekretariaat, Paardenmarkt, 70 (gelijkvloers eerste deur rechts) alle werkdagen van 8 u. 45 tot 12 v 30 en van 14 u, 45 tot
18 u. 30. 'sZaterdags van 8 u.45 tot 12 u.30.
b) zich aanmelden op onze plaatselijke sekretariaten
(liefst tusschen 18 en 20 u.), in al de gemeenten van
Groot-Antvzerpen.

g) het -bg{r1S_ _slort_en op onze postcheckrekening
N" 31.39.79, V.T.B Anrwerpen, L. Van Berckenlaan-,
1

62, B erchem-Antwerpen.

5

r

person€n met
Duideliik opgeven het aantal deelnemende van de reis'
juiste
opsave
íi';.;';;'uËài; ;J'"', met
ï".g"", niet I een inschriiving is alleen geldig wanneer
het bedrag gestort rs'
i. De reis gaat slechts door wanneeÍ een voldoende
.a-nta1 deelnémers werd bereikt.

6- Verqeet-nooit uw identiteitskaart' de-elnem-ingskaart
herkenVÍ.È. riiiààt"hapskuart' V'T'B
:;;;';,
de
voor
mee
munt
t;;ï;;"ilde
ninssteeken. Neem
buiíenlandsche tochten'

tijd bij -het vertrek' alsook op
pi."t.àrr t", ,u*"'ko*st tijdens den tocht'
7- Wees steeds op

ILFORD FILMEN
u00r

alle

NDIGHEDEN

de

een onderdeel' door
8- De best voorbereide reis kan in
oogen!]';k
een
een onnoozel voorvalletje voor
:p?l
oar
en
reisgenot
eigen
uw
iö;,- ""rgal aanstonds bittere -en bitsige woorden'
,i*ët ;Lrafó niet àoor
alles doet wat kan
W".r""rttn overtuigd dat de V'T'B'
ledÈn-deelnemers aan de
.o moet gedaan *"t'd;;;àe
reizen teirreden te stellen'
wend LI eerst
9. Hebt lI een grondige reden tot klagen'
oogenblikkeliik
Ër
in stilte tot den l"ii;i' *uutlU"tt"tt
zal veel herrie en misZoo
Ër'i-à.-nl*Éh"t;;t'bíj'
,ítt"oa ïoo"komen worden'
zijn goed humeur' In
10. Een V'T.B'-er veÍg.eet nooit
zijn goed gemoed. In
ooen natuuf geve *"ï"l,r.ht aan
en den naam van
ernstig
steeds
men

;àï;ï;aï"it
v-i.B-;r' waardig'

noodig' het reisplan
11- De leider mag steeds, indien
*'iizigen.
een oÍfervaar12. Denk eraan dat de reisleider steeds gansch belangstelt
prijs
op
nJ
ii"
i.,
arg í.J"*"tL",
loos oP te treden.

SCHE f,T

Ë,,,[j{ouwERs
r', everen alle onderdeelen voor
:= .'1 O DERNSTE radiotoestelË.
-:=gi ons bouwschema van de
nieu'. super met groote zenderschaal :
t

IADICORE KO 36
: ioestel ontvangt alle korte -,
' :Jen - en lange golÍstations.
rerstellen alle toestellen; vluq,
'
)

goedkoop en degelijk.

IADIOHULPDIENST
-:e bouwschema's zijn toonaanoe:-: sinds 1928 overaÍ
"erk.ilgbaËi,
: ^ ons laboratorium kunnen;Í;;;;
i

e

e metingen nauwkeurig

verriÉh6.

KUNDING
E-

-.J
IIEcHNISCH

unrl]: I

lj:IETROUWBAAR

MEX

(J.

LUTJCKX)

-Antwerpen Tel. 728.60

BIJZONDERE INLICHTINGEN
\.OOR DEELNEMERS ÀAN AUTOTOCHTEN :
-. Het toewil'zen van de plaatsen in de autocar ge-

s;hiedt volgens de inschrijvingsdatum'
l. Een goeà geleide tocht verhoogt in hooge mate het
:,sgenot. Voàr degelijke leicling staat enkel V' T. 8.
---5

-1:1J deelnemers

zijn verzekerd tegen ongevallen.

Reisleiders r H. Bogaert, F. De Bois, J. De Messe-:
*.:ker, E. De Ridder, H. Eggenstein, Dr,
C. Leurs,
i \{erecy, K. Pinkhof. G. Segers, V. Vennen.

INr-ICHTINGEN VOOR
BTJZONDERE
- DEELNEMERS
AAN WANDELTOCHTEN I
, \eem niet deel aan de groote wandelingen, wanneer
:-::ret gewoon zíjtlange afstanden te voet af te leggen.
i Draag op de wandeling steeds deugdelijk en water:-:::t

schoeisel.

: A. Aerts, I. Buerbaum, P, Coens, ]. D"
-:
i'1.:.semaeker, E. De Ridder, H. Eggenstein, V. Jans.::s E. Lambrechts, E' Leonard, R' Merecy, K. en V.
I -:.saler. G. Segers, I. Ster'kens, V Vennen, 1.
1,-::::ck.
I erders

tsI}ZONDERE INLICHTINGEN
\.OOR DEELNEMERS ÀÀN FIETSTOCHTEN I
'. Zorg steeds voor een degelijke fiets in,goeden-staat:
- r-:ie Èanden, vóór- en achterlicht, herstelgetieÍ, 2 goe'
j. ."*-"n en fietsvlag.
I E1k lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de on--:ra11en. zichzelf of anderen aangedaan door onvoor::chrigheid of onvrijwilligheid.
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zil miSràlne, drààiingen

oÍ eerieervoudige zwàaÍte - EndPijn en alle
zenuwtrekkingen, kcorts en grtep alle pijnen
van rheumatischen aard: onder hun invloed
verdwijnen ook de moeite en neerslachtigheid
welke meesaal met deze plagen gepaard gaan'
en worden vervàngcn door ecn Scroei van
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Louden, een lange stoor
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lichrheid en welbehagen.
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BELGISCH PRODUCÍ
AFDOEND EN GOEOKOOP

VOOR 15 tr.

V.T.B

mogen ze een echt huismiddel geheeten wor'
den en een plaats vinden bij elken hààrd.
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