
45ste verjaardag IPA regionale afdeling Charleroi 

31 augustus – 7 september 2020 

Onze regionale gaat voor zijn 45-jarig bestaan een week van festiviteiten organiseren.  Het 
programma vindt u hieronder. 

PROGRAMMA 
Maandag 31/08/2020 
Vanaf 13.00 uur, ontvangst van de deelnemers in het IBIS Hotel Charleroi Airport. 590 
chaussée de Charleroi - 6220 Fleurus.  Avondmaal in het restaurant van het hotel. 
Dinsdag 01/09/2020 
Dag in Brussel.  Bezoek aan het Koninklijk Paleis.  Lunch op de Federale Politieschool 
gevolgd door een statische show van verschillende voertuigen, demonstratie MROP 
(infanterie, cavalerie, sprinkler, etc.).  Kleine stadstour (Grote Markt, Manneken-Pis).  Vrije 
tijd.  Terugkeer en diner in het restaurant van het hotel. 
Woensdag 02/09/2020  
Dag in Gent.  Wandeling door het historische centrum.  Stadstour met paardentram.  Lunch 
(streekgerecht).  Bezoek aan het Gravensteen.  Boottocht op de grachten.  Terugkeer en 
diner in het restaurant van het hotel. 
Donderdag 03/09/2020  
Dag in Waterloo.  Bezoek aan het Memorial 1815.  Lunch in het restaurant "Wellington", 
bezoek aan het panorama, de heuvel met de leeuw en de hoeve van Hougoumont.  
Terugkeer en diner in het restaurant van het hotel. 
Vrijdag 04/09/2020  
Dag in Dinant en zijn regio.  Bezoek aan de citadel.  Cruise met gastronomische maaltijd op 
de Maas.  Late namiddag bezoek van een ambachtelijke brouwerij met proeverij.  Terugkeer 
en diner in het restaurant van het hotel. 
Zaterdag 05/09/2020 
Optocht in de stad met de politie muziekkapel.  Bloemlegging bij het dodenmonument.  
Ontvangst door de burgemeester in het stadhuis met uitwisseling van geschenken. 
Landmaaltijd met proeverij in de molen-brouwerij van Floreffe, bezoek aan de abdij en het 
museum Inter-Police "La Brigade". Terugkeer en diner in het restaurant van het hotel.. 
Het dragen van het uniform is gewenst voor de parade en de ontvangst door het 
stadsbestuur. 
Zondag 06/09/2020  
Galamaaltijd voor de 45ste verjaardag in het restaurant van het hotel Charleroi Airport, 
Gosselies.  
Het dragen van het uniform is gewenst gedurende het aperitief.  (Mogelijkheid om erna 
andere kleren aan te trekken).  Uitwisseling van geschenken met de delegaties.  Terugkeer 
naar het hotel en vrije avond. 
Maandag 07/09/2020 
Na het ontbijt, vertrek van de deelnemers.  



DE ORGANISATOREN BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM EVENTUELE 
WIJZIGINGEN IN DIT PROGRAMMA TE MAKEN!!! 

!!!!!!!! 

Voor mensen die willen deelnemen aan het volledige programma 

Overnachting in hotel 

Prijs per persoon in een dubbele kamer:   € 754 

Voor een enkele persoon in single kamer:  € 964  

Accommodatie: het Ibis Hotel, Charleroi Airport, Chaussée de Charleroi 590 6220 Fleurus 

www.ibishotel.com 

Voor het volledige programma is de betaling van een voorschot van € 400 per persoon nodig 
vóór 1 februari 2020 op rekening van IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 
Charleroi 

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

Het saldo zal worden betaald op dezelfde rekening vóór 15 mei 2020. 

Deze data zijn vastgesteld om de goede organisatie van de verschillende dagen te kunnen 
garanderen: het boeken van kamers, maaltijden, bussen, etc. 

BETALING TELT ALS DEFINITIEVE INSCHRIJVING!!! 

BELANGRIJK 

Inbegrepen in de prijs: 7 overnachtingen + 7 ontbijten, alle maaltijden voor lunch en diner 
in het programma opgenomen, bezoeken, reizen met de bus, het gala diner (inclusief drank) 

Niet inbegrepen: alle persoonlijke uitgaven zoals dranken (uitgezonderd tijdens het Gala 
diner), telefoon, schoonmaken, kleding, wasserette, kapper, etc.  

Wij hopen dat u geïnteresseerd bent in ons programma en dat we u ter plaatse kunnen 
ontmoeten.  Weet dat alles zal worden gedaan om uw verblijf gedenkwaardig te maken.  In 
de tussentijd blijven wij tot uw beschikking voor alle relevante vragen die u hebt. 

Het inschrijvingsformulier moet worden teruggestuurd (naar behoren ingevuld) per post of 
per e-mail naar: ipa.charleroi@gmail.com gericht aan de secretaris LOQUET Michel, 38 rue 
Pont de Loup, 6240 Farciennes voor 1 februari 2020 ten laatste. 

http://www.ibishotel.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


  
Voor het volledige programma, de betaling van een voorschot van 400 euro per persoon is om uit te 
voeren voor de 01 februari 2020 op de IPA Province de Hainaut VZW - regionale Charleroi rekening 
IBAN: BE15 0688 9552 3730 BIC: GKCCBEBB.  

Het saldo zal worden betaald op deze dezelfde account voor 15 mei 2015 uiterlijk. 

Voor afzonderlijke dagen, is de termijn voor betaling vastgesteld tot 15 april 2020 
ALLEEN BETALING ZAL TONEN RESERVERING 

  

 

Datum:        Handtekening:       



Registratieformulier 
45ste verjaardag van de regionale van Charleroi 

(Automatische formulier gebruikt u alleen de grijze vakken) 

  
(VEREIST VOOR REKENING HOUDEND MET UW REGISTRATIE 

Bedrag van de betaling voor de reservering van het volledige verblijf (400€ per persoon) 
  
Ik ben registreren voor: het volledige programma  dagen-van  
  

  

Naam:       Voornaam:     
Adres:      
Postcode:       Stad:       Land:      
IPA lid: Nr.       Sympathisant: Nr.      
Telefoon:       GSM:      
E-mail:      

Vervoer

Met het vliegtuig Plaats       aankomsttijd       Met de auto 

Met de trein      Plaats       aankomsttijd       Met de bus   

Talen (selectievakje)

Frans Nederlands Engels Italiaans Spaans Duits Pools Andere 
     

Huisvesting

Hotel IBIS
Dubbele:      Ja   Niet       Eén : Ja    Niet   

Double Twin:  Ja  Niet 

Nummer (s) van de persoon (s) om deel te nemen in de 45ste verjaardag:      
Naam en voornaam van deze mensen: 

                   

                   

DATUMS 
Van 31 augustus tot  
07 september 2020

Prijs per 
persoon 
MET  
diner

Prijs per 
persoon 
ZONDER 
diner

Prijs per 
persoon 

Huisvesting

Prijs per 
persoon  
Single

Nummer 
deelnemer Totaal

Maandag 31 Aankomst 25 € ---- 36 € 66 €            €
Dinsdag 01 Brussel 50 € 25 € 36 € 66 €            €
Woensdag 02 Gent 113 € 88 € 36 € 66 €            €
Donderdag 03 Waterloo 83 € 58 € 36 € 66 €            €
Vrijdag 04 Dinant 108 € 83 € 36 € 66 €            €
Zaterdag 05 Charleroi 53 € 28 € 36 € 66 €            €
Zondag 06 Gala ---- 70 € 36 € 66 €            €
Maandag 07 Vertrek ---- ----

Volledige programma + Hotel                       Per persoon 
Dubbele – Dubbele Twin                                 754 €                          € 
  

Single                                                 964 €                          € 

TOTAL GENERAL      €



Mogelijkheid van telefonisch contact met de secretaris 00.32.71.30.46.57 elke avond tussen 
18:00 en  20:00. 


