
45e (+1) verjaardag IPA regio Charleroi 

 

30 augustus – 06 september 2021 

 

Onze regionale voor zijn 45 jarig bestaan van plan een week van festiviteiten te organiseren. Het 
programma is hieronder beschreven. 
 

PROGRAMMA 
Maandag 30/08/2021 
 
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 31/08/2021 
   
Dag in Brussel. Bezoek aan het Koninklijk Paleis. Lunch op de Federal School of Police 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 01/09/2021  
  
Dag in Gent. Wandeling door het historische centrum. Stadstour met paardentram. Lunch (streekgerecht). 
Bezoek het Gravensteen. Boottocht op de grachten. Terugkeer en diner in het restaurant van het hotel. 
 
Donderdag 02/09/2021   
 
Dag in Waterloo. Bezoek aan het museum (Engels ziekenhuis), de brouwerij en de distilleerderij van de 
boerderij van Mont Saint Jean. Lunch in het restaurant "Brasserie de Waterloo". Bezoek aan het 
gedenkteken van 1815, het panorama, de leeuwenheuvel, de boerderij van Hougoumont. Terugkeer en 
diner in het restaurant van het hotel. 
 
Vrijdag 03/09/2021  
 
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 04/09/2021 
 
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 05/09/2021  
 
Galamaaltijd van de 45e verjaardag in het restaurant van het hotel Charleroi Airport naar Gosselies.  
Het dragen van het uniform is gewenst gedurende de aperitief. (Mogelijkheid om na te veranderen) 
Uitwisseling van geschenken met de delegaties. Terugkeer naar het hotel en vrij avond. 
 
Maandag 06/09/2021 
 
Na het kleine ontbijt, vertrek van de deelnemers.  
 

 
ORGANISATOREN BEHOUDEN RECHT OP 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 :   800 €   
 

Voor een enkele persoon in single kamer :    1010 €   
 

Accommodatie zal op het Hotel Best Western Plus Aero 44 
. 

4 Rue Louis Blériot, 6041 Gosselies. 
 

www. aero44hotel.com 

 
 

 

Voor het volledige programma, de betaling van een voorschot van € 450 per persoon op te treden  
voor 15 juli 2021 namens IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

 
Het saldo zal worden betaald met het zelfde account voor 15 augustus 2021 ten laatste. 
 

Voor afzonderlijke dagen is de uiterste betalingstermijn 06 augustus 2021 
 

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

VERGOEDING VINDT ALLEEN EEN RESERVERINGBEWIJS 
 

BELANGRIJK 
 

Inbegrepen in de prijs : 7 overnachtingen + 7 ontbijten, alle maaltijden voor lunch en diner in het 
programma opgenomen, bezoeken, reizen met de bus, de gala diner (inclusief drankjes) 
 
Niet inbegrepen : alle persoonlijke uitgaven zoals dranken (uitgezonderd Gala), telefoon, schoonmaken, 
kleding, wasserette, kapper, etc.  
 
 
Wij hopen dat u geïnteresseerd bent in ons programma zal zijn en hebben we de mogelijkheid om ons te 
ontmoeten in. Weten dat alles zal worden gedaan om uw verblijf een echte gebeurtenis In de tussentijd 
blijven wij tot uw beschikking voor alle relevante vragen die u zou vragen. 
 
Het inschrijvingsformulier hieronder moet worden teruggebracht naar behoren ingevuld per post of per  
E-mail: ipa.charleroi@gmail.com aan de secretaris LOQUET Michel, 38 rue Pont de Loup, 6240 Farciennes 
voor de 15 juli 2021 ten laaste. 
 
Mogelijkheid van telefonisch contact met de secretaris 00.32.71.30.46.57 elke avond tussen 18:00 en  
20:00. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ibis.accorhotels.com/index.jsp
mailto:ipa.charleroi@gmail.com


Registratieformulier per dag 
 

45e (+1) regionale verjaardag van Charleroi 
 
Ik, ondergetekende ………………………………… N ° IPA-lid / sympathisator ………………… 
 
Adres : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon / GSM …………………………………………  
 
E-mailadres: …………………………………………… @ …………………………………………. 
 
Registreer voor --- de dag (en) van --- van *: 
 
(*) Maandag 30/08 avondmaal (26 €) nb pers : ........ 
. 
(*) Dinsdag 31/08 met avondmaal (52 €)  zonder avondmaal (26 €)  nb pers : .....…  
 
(*) Woensdag 01/09 met avondmaal (116 €) zonder avondmaal (90 €)    nb pers : ........ 
 
(*) Donderdag 02/09 met avondmaal (95 €)  zonder avondmaal (69 €)     nb pers : ....... 
 
(*) Vrijdag 03/09 met avondmaal (114 €)    zonder avondmaal (88 €)        nb pers : ....... 
 
(*) Zaterdag 04/09 met avondmaal (56 €)   zonder avondmaal (30 €)        nb pers : ....... 
 
(*) Zondag 05/09 galadiner (75 €)  nb pers : ........ 
 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief drankjes behalve het galadiner of drankjes zijn inbegrepen tijdens de 
maaltijd 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Dit formulier moet uiterlijk op 15 juli 2021 per e-mail worden teruggestuurd : ipa.charleroi@gmail.com of 
per post aan secretaris LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 
 
Het bedrag van …………… € wordt uiterlijk op 06 augustus 2021 op de rekening : IPA Province de 
Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT of BIC: GKCCBEBB gestort. 
 
Voor niet-leden worden de aangegeven prijzen verhoogd met 25 € per gekozen dag 
 
Alleen betaling toont registratie 
 
Datum:        Handtekening : 
 
 
 
 
================================================== ==================== 
 
Een mogelijkheid wordt geboden aan mensen die tijdens de week van het 45-jarig jubileum een of meer 
nachten in het hotel willen verblijven. De prijs van overnachtingen in het hotel inclusief ontbijt is vastgesteld 
op:€ 38 per persoon in een tweepersoonskamer en € 68 in een single. 
Geïnteresseerden worden verzocht uiterlijk op 01 augustus 2021 contact op te nemen met de secretaris via 
Tel: 071/304657 of per e-mail: ipa.charleroi@gmail.com. 
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