
 

 

 

 

 

 

 

 

Beernem, 23 december 2017 

 
 
Geachte ridder,             
Geachte kandidaat-ridder, 
Geachte partner van een ridder of kandidaat-ridder, 
Geachte sympathisant(e), 
 
Wij nodigen de ridders van de Kanselarij België uit naar de algemene vergadering van de 
Kanselarij België van de Internationale Broederschap “ Het Gulden Vlies” op zondag 4 maart 
2018 in Tongeren. 
 
Zij ontvangen daartoe over enkele weken een afzonderlijk schrijven met de dagorde van de 
vergadering. 
 
We hopen dat naast de ridders en de kandidaat ridders ook heel wat partners van hen én heel 
wat sympathisanten op 4 maart 2018 in Tongeren zullen zijn. 
 
Het bestuur heeft volgende dagactiviteit uitgewerkt: 
 

9.30 - 10.15 uur :  
Aankomst in het Museumkafee, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 
Tongeren (Tel. 012/37 03 30 – www.grm@stadtongeren.be) 
Ontvangst met koffie/thee en ontbijtkoek. 
 
10.30 uur : 
Voor de ridders en de kandidaat-ridders:  
Algemene Vergadering van de Kanselarij België van de Internationale Broederschap 
‘Het Gulden Vlies’ in een zaaltje van het Museumkafee. 
 
10.30 uur :  
Voor de partners en sympathisanten:  
Geleide stadswandeling met aandacht voor Teseum 
 
12.30 uur :  
Aperitief en lunch in het Museumkafee : 

 Aperitief van de chef 
 Bouillabaisse ‘Museumkafee’ met Noordzee vis (warm) 
 Baluchon van parelhoen suprême, violetaardappel en seizoens garnituur 
 Duo dessert van de chef en koffie/ the 
 Aangepaste wijnen (2 glazen per persoon) 

Water op tafel 



15.00 uur : 
Geleid bezoek aan het Gallo Romeins museum. 
 

Waar parkeren?  
Het museum ligt in het hart van de stad. 
Het museum geeft volgende info i.v.m. parkeren: Parkeren doe je best op parking ‘De Motten’ 
nabij/aan de Kastanjewal. Dat is gratis en je moet maar 10 minuten wandelen. Je kunt 
eventueel ook voor het station parkeren.  
Sta je liever dichterbij? Dan zijn er de betalende stadsparkings van Q-Park: ‘Julianus’, ‘Centrum’ 
en ‘Grote Markt’, alle drie op enkele minuutjes stappen. 
 
De prijs voor dit alles: ref. omzendbrief, of tel. secretariaat. 
 
Van de ridders wordt volgende kledij verwacht:  
Blauwe blazer met embleem, wit hemd én das van het Broederschap. 
 
Vooraf inschrijven (mail aan de secretaris (thierry@altruy.be) met vermelding van de namen 
van de personen die intekenen) én betalen van het verschuldigde bedrag voor 22.02.2018 is 
noodzakelijk. 
 
Betalen dient te gebeuren op de gekende rekening met vermelding van de namen van de 
personen voor wie de betaling gebeurt. 
 
 
 
Met ridderlijke groeten, 
 
 
namens het bestuur Kanselarij België 
 
 
 
 
Thierry Altruy       Georges Evens 
Secretaris        Grootkanselier 
 


