
Gepensioneerdenvereniging 
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Programma 2022
[eerste semester]
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Programma eerste semester 2022

Eendaagse activiteiten
• 31 maart 2022 Lier: Walking dinner (bij overtal herhaling in het najaar)
• 26 april 2022 Doornik
• 28 april 2022 Doornik
• 3 mei 2022 Gentse Floraliën
• 5 mei 2022 Gentse Floraliën
• 24 mei 2022 Koksijde (bij overtal herhaling in het najaar)
• 2 juni 2022 Zoutleeuw
• 7 juni 2022 Vanuit Vilvoorde met de Waterbus naar Brussel: wandeling in Molenbeek
• 10 juni 2022 Vanuit Vilvoorde met de Waterbus naar Brussel: wandeling in Molenbeek
• 16 juni 2022 Pikante ontdekking en geschiedenis??
• 24 juni 2022 Geraardsbergen (bij overtal herhaling in het najaar)
• 25 juni 2022 Gruitrode (Oudsbergen), een gezondheidskuur 

Meerdaagse activiteiten
• 7  mei t/m 10 mei 2022 FR. Normandië
• 30 mei t/m 3 juni 2022 NL. Noord-Nederland
• 11 juni t/m 19 juni 2022 AD. Andorra
• 21 aug t/m 26 aug 2022 DE. De Spessart - Würzburg
• 13 sept t/m 20 sept 2022 IT. De Marken

Culturele activiteiten
• 24 maart 2022 Brugge: Religieus Erfgoed en Volkskunde
• 27 maart 2022 Aalst: operette ‘Het Land van de Glimlach’ van Franz Lehàr
• 27 maart 2022 Nijlen: St. Pauluskerk – Lenteconcert door KSO 
• 5 april 2022 Plantentuin Meise ‘Koffie in de Kijker’
• 1 juli 2022 Antwerpen Lotto Arena: Corteo van Cirque du Soleil 

Sportactiviteiten
• 7 juni 2022 Wandeling in Ellezelles
• 9 juni 2022 Dagfietstocht in het Meetjesland en de Polders
• 14 juni 2022 Wandeling in Ellezelles

Even uw aandacht:
De coronamaatregelen van toepassing op het ogenblik dat de activiteit doorgaat, zullen worden opgevolgd.
Daarom is het wenselijk dat iedere deelnemer minstens 2 maal gevaccineerd is.

Enkel de activiteiten die in onze brochure vermeld staan en de eventuele herhalingen ervan zijn door onze
vereniging erkend. Dit betekent dat alleen de deelnemers die aan deze activiteiten deelnemen door onze
verzekeringen gedekt zijn.
Briefwisseling, mails of info van derden (anderen dan onze contactpersonen vermeld in de brochure) over
door hen geplande activiteiten, waaraan u zou deelnemen, vallen onder geen enkel beding onder de ver-
antwoordelijkheid van de Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw, noch kan
er aanspraak gemaakt worden op onze verzekeringen. 
Ook hier wordt erop gewezen dat gebruik maken van ons ledenbestand, of zelfs een gedeeltelijk gebruik
ervan, fout is. Dit kan niet gelet op de Privacywet.
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Praktische informatie | Wijze van inschrijven

Voor al onze activiteiten gelden dezelfde afspraken:

• Opgelet: u stuurt het gele inschrijvingsformulier (zie bijlage) vóór 21 januari 2022 terug naar het vermelde
adres: Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw - Postbus 10.005 - Gent Stations -
wijk - 9000 GENT.  U betaalt nog niets.

• Half februari 2022 ontvangt u bericht of u al dan niet kan deelnemen aan de door u aangeduide activiteit(en).
U ontvangt op dat moment ook alle nodige informatie wat de betaling betreft. 

• Inschrijvingen via e-mail, per telefoon of zelfs door voorafbetaling worden niet aanvaard. Een onvolledig ingevuld
formulier en/of wanneer voor twee activiteiten ingeschreven wordt die op dezelfde dag plaatsvinden, zal naar
de afzender teruggestuurd worden voor vervollediging en/of aanpassing.

• Onze activiteiten hebben elk hun eigen moeilijkheidsgraad voor deelname door onze leden. Om uw keuze
gemakkelijker te maken, wordt aan elke activiteit een icoontje ‘voetje’ meegegeven die de moeilijkheidsgraad
ervan aanduidt (zie onderaan pagina).

Annulering en annulatiekosten
• Meld uw annulering uitsluitend aan de contactpersoon/organisator van de activiteit waarvoor u inschreef.
• Bij annulering vóór de uiterste betaaldatum ontvangt u het volledige inschrijvingsgeld terug.
• Wanneer u annuleert na de uiterste betaaldatum ontvangt u het inschrijvingsgeld terug verminderd met:
• € 5,00 p.p. voor een eendaagse, culturele of sportactiviteit
• € 10,00 p.p. voor een meerdaagse activiteit en de kostprijs van de annuleringsverzekering.
• de kosten die de vereniging niet meer kan recupereren zoals allerhande voorschotten i.v.m. hotel, vervoerkos- 

ten, gidsen, toegangsgelden, maaltijden...
• De terugbetaling gebeurt na afloop van de activiteit.
• Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald aan de leden die gewoon niet komen opdagen en vooraf niets

laten weten.
• Indien u om gelijk welke reden toch niet aan de activiteit kan deelnemen, vragen wij u dringend de contact -

persoon/organisator te verwittigen, zodat nog andere leden kunnen deelnemen.
• Om vergissingen te vermijden stellen wij het enorm op prijs dat u ook de contactpersoon/organisator verwittigt

wanneer u een nog niet betaalde inschrijving wil annuleren. 

Verzekering
• De deelnemers aan een ééndaagse activiteit zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen voor het bedrag van

het remgeld (opleg) van de door de mutualiteit aanvaarde kosten, en dit vanaf het begin van de activiteit - dit
is de verzamelplaats van de deelnemers - tot het einde van de activiteit. Aangifteformulieren zijn ter beschikking
bij de contactpersoon/organisator. Opgelet: bij de aangifte dient steeds een doktersattest gevoegd te worden. 

• De deelnemers aan een meerdaagse activiteit zijn verzekerd voor reisannulering, reisonderbreking en/of
medische hulp. Aangifteformulieren zijn ter beschikking bij de contactpersoon/organisator.

• Opgelet: een reisannulering/ ongeval/ onderbreking dient steeds bevestigd te worden door een doktersattest.

PRIVACYVERKLARING: De volledige tekst van mei 2018 wordt ter informatie achteraan in deze brochure herhaald.
Verder is deze tekst ter inzage via de website en steeds ter beschikking via de leden van het Bestuursorgaan.

WEBSITE: alle nodige informatie over onze vereniging, haar privacyverklaring en het lopend semestrieel programma
kan u vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/socialedienst of tik gewoon “sociale dienst” via Google in.

Moeilijkheidsgraad v/d activiteit zal aangeduid worden met voetjes
voor iedereen toegankelijk (gemakkelijk)

trappen of oneffen terrein (middelmatig)

langere wandeling en/of oneffen terrein (moeilijk)
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Brugge 

Bezoek aan het Engels Klooster en het Volkskundemuseum

Het Engels klooster is een goed bewaard en volledig om -
muurd complex met een unieke koepelkerk en een rui -
me tuin. In het klooster wonen er nog enkele zusters van
de ‘Congregatie van de Reguliere Kanunnikessen van
Sint-Augustinus’.

In het Volkskundemuseum ontdekken we het dagelijks
leven in Brugge in de 19de en begin 20ste eeuw. In alle
kamers van deze gerestaureerde werkmanshuisjes is een
schat aan oude voorwerpen te vinden.

Programma
We spreken af om 10.45 uur aan de voorzijde van het
NMBS-station te Brugge.

Langs enkele minder bekende straten wandelen we naar
de Jeruzalemstraat waar we in restaurant Cézar rond
12.00 uur het middagmaal nemen. Op het menu staan:
soep, stoverij met frieten en salade en koffie/thee.

Wie deze wandeling te ver vindt, kan gebruik maken van
een Lijnbus. Op het afspraakpunt zal dan door de ver ant -
woordelijke van de groep medegedeeld worden welke
Lijnbus er moet genomen worden en aan welke halte
moet afgestapt worden.

Om 13.45 uur splitsen we ons in 2 groepen van maximum
16 personen. 

De ene groep bezoekt tussen 14.00 en 15.30 uur onder
leiding van een gids het Engels klooster. De andere groep
bezoekt op vrije basis het Volkskundemuseum.

Om 15.30 uur wisselen we de groepen. De reden is dat in
het Engels klooster, omwille van de sereniteit en de
spiritualiteit, maximum 16 personen mogen aanwezig
zijn.

Prijs
• € 50,00 p.p.

Deze prijs omvat de toegang tot het klooster en de
gids, de toegang tot het Volkskundemuseum, en het
middagmaal. De drank is ten laste van de deelnemer.  

Aantal deelnemers
• max. 32 personen.

Cultuur

donderdag 24 maart 2022

4
Contactpersoon: 
Aaron Declercq  •  � tel 056/20 23 32  •  e-mail: degroote.christiane@hotmail.com
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Een wereldberoemde klas sieker gebracht door de Ko -
nink lijke Aloude Rede rijkers kamer De Catherinisten                  

Het verhaal
Deze feestelijke operette speelt zich af in Wenen en in
China ‘Het Land van de glimlach’.  De Weense prinses Lisa
besluit om te trouwen met haar geliefde prins Sou
Chong en hem te volgen naar het verre China. De grote
verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur leiden
echter tot het tragische einde van hun liefdesverhaal. 

Franz Lehár zelf vond dit zijn beste operette en schreef
hiervoor zijn meest beroemde melodieën “Meine Liebe,
deine Liebe” en “Dein ist mein ganzes Herz”.

De Katrienen – koosnaam voor de Koninklijke Aloude
Rederijkerskamer De Catherinisten -bestaan 600 jaar en
hebben in Aalst in dit genre een traditie opgebouwd met
als hoogtepunt ‘De lustige weduwe’ in 2016. Ook deze
operette brengen zij als boeiend hedendaags theater.

Programma  
• 14.30 uur Samenkomst aan de ingang van het 

Cultuurcentrum De Werf - Molenstraat 51,
9300 Aalst. 

• 15.00 uur    Aanvang van de voorstelling.

Prijs
€ 21,00 p.p. voor het ticket (reservatie- en administratie -
kosten inbegrepen).

Bereikbaarheid
Met de trein
Het Statieplein ligt op slechts een 5 minuten wandelen
van De Werf.

Met de auto
Parkeren is mogelijk in de parking van het station of
bij Indigo Parking op de Postsite, Vaartstraat 18, 9300
Aalst, gelegen op 3 à 4 minuten wandelafstand (250 m)
van De Werf. 

Contactpersoon: 
Simonne Jacobs •  � tel. 053 77 16 69 – 0475 33 59 96 • e-mail: Simonne.jacobs@skynet.be 5

Cultuur

zondag 27 maart 2022

Aalst 

Operette “Het Land van de Glimlach” van Franz Lehár 
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Het Kempens Symfonisch Orkest vzw speelt onder
leiding van Joris Decolvenaer een gevarieerd populair
klassiek programma met verhalende muziek.

Dit lenteconcert gaat door in de Sint-Pauluskerk, Broe -
chem  se steenweg 221 te 2560 Nijlen.

Het Kempens Symfonisch Orkest vzw  (www.kso-nijlen)
is een symfonisch orkest uit Nijlen bestaande uit gedre -
ven liefhebbers aangevuld met beroepsmusici.

Met jeugdig enthousiasme leidt Joris Decolvenaer sinds
2019 het orkest.

Programma  
• 10.45 uur: Samenkomst in de hal van de Sint-

Pauluskerk, Broechemse steenweg 221 te 
2560 Nijlen.

• 11.00 uur: Aanvang van het concert. Er is geen pauze
voorzien. Het programma wordt mee ge- 
deeld bij je deelname. 

• 12.15 uur: Einde van het concert en van de activiteit.

Prijs
€ 20,00 voor het ticket.

Aantal deelnemers
50 genummerde plaatsen.

Bereikbaarheid
De Sint-Pauluskerk is niet bereikbaar met het openbaar
ver voer. Men kan de auto parkeren achteraan de kerk,
met nog parkeermogelijkheid op de parking van “Hubo”
op 200 m van de kerk, richting centrum.

Nijlen – Sint-Pauluskerk

Het Kempens Symfonisch Orkest brengt haar “lenteconcert”

zondag 27 maart 2022

Cultuur

6
Contactpersoon: 
Karel Van Keer  •  � tel. 03 383 30 71  –  0499 255 107  •  e-mail: klgvkeer@skynet.be

Aandacht! 
Dit concert werd gepubliceerd in het voorjaar van
2020 en vanwege de coronamaatregelen ge an nu -
leerd. Na dien werden de deelnemende leden door de
ver e ni ging volledig terugbetaald. Nu kan elk lid voor
dit concert inschrijven maar het lid dat in 2020 kon
deelnemen krijgt wel voorrang bij zijn/haar in schrij -
ving.
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Aandacht! 
Deze uitstap werd reeds gepubliceerd in het voorjaar
van 2020 en vanwege de coronamaatregelen gean -
nu leerd. Nadien werden de deelnemende leden door
de vereniging volledig terugbetaald. 
Nu kan elk lid voor deze uitstap inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel voorrang bij
zijn/haar inschrijving.

Contactpersoon: 
Annie Mourier  •  � 015 42 12 98  –  0477 54 22 35  •  e-mail: annie.mourier@gmail.com 7

Lier

Een stad die je moet proeven…

Lier is een mooie provinciestad ten Zuiden van Antwer -
pen. Het historisch centrum laat ons het rijke verleden
van de stad ontdekken. De Zimmertoren is zeker één van
de bekendste monumenten maar daarnaast vinden we
nog vele bezienswaardigheden.

De geschiedenis van de stad Lier begint ergens in de
tweede helft van de 7de eeuw. In het jaar 1212 schonk
hertog Hendrik I van Brabant stadsrechten aan Lier.
De stad kende een grote bloei in de 14de en 15de eeuw
dankzij de lakennijverheid en het privilegie van de
veemarkt. In 1496 vond er het huwelijk tussen Filips de
Schone en Johanna van Castilië plaats. Dit was een on -
ge zien evenement voor die tijd. Een Spaanse koningin
die vanuit Spanje naar de Lage Nederlanden kwam om
te trouwen. De huwelijksplechtigheid gebeurde in de
Sint-Gummaruskerk.

Lierenaars houden van het goede leven. Feesten en
gezelligheid zitten in hun bloed. Wat is er leuker dan met
vrienden af te spreken voor een aperitief of een afzakker -
tje op een zonnig terras? Als je van lekker eten houdt,
ben je ook hier aan het juiste adres. De stad bulkt van
fijne plekjes om je honger te stillen.

Wij bezoeken deze stad tijdens een walking dinner.

Programma 
• 11.30 uur Bijeenkomst op de Grote Markt aan de 

trappen van het stadhuis.
• 11.45 uur Start van de walking dinner onder leiding

van 2 stadsgidsen.

Deze gastronomische tocht duurt vier uur
en we wandelen van gerecht naar 
gerecht.
We krijgen een 3 gangenmenu geserveerd
tijdens 3 culinaire stops:
• Voorgerecht met 1 glas wijn + karaf 

water.
• Hoofdschotel met 1 glas wijn.
• Dessert van het huis met koffie of thee.

• 16.00 uur Einde van de activiteit.

Prijs
€ 49,00 p.p.

Aantal deelnemers
40 personen.

Bereikbaarheid
Met de trein:
Aankomst in het NMBS-station Lier. Van daaruit te voet
naar de Grote Markt of de lijnbus nemen op perron 2 tot
de halte 'Grote Markt'.

Met de auto:
Lier heeft meerdere parkings, de dichtste zijn vrij duur,
iets verder bv. aan Gasthuisvest parkeer je voor € 4,50
de gehele dag en de parking buiten het centrum is gra -
tis.

Eendaagse

donderdag 31 maart 2022

©VisitLier_zitkade_Binnennete

©VisitLier_GroteMarkt.

VisitLier_Zimmerplein
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Plantentuin Meise – Koffie in de kijker

Een dag in het thema van koffie

De geur van verse koffie in de ochtend?
Ben jij ook verknocht aan een bakje troost?
We brengen vandaag een bezoek aan de Plantentuin in
Meise waar we alles te weten komen over onze favoriete
drank.
Het wordt een onvergetelijke en leuke dag!

Programma
• 10.00-10.15 uur Samenkomst aan de ingang 

van de Plantentuin, 
Nieuwelaan 38, 1860 Meise.

• 10.30-11.45 uur Rondleiding (deel 1).
• 12.00-13.30 uur Lunch.
• 13.30-13.45 uur Met het Toeristentreintje naar

het Plantenpaleis
• 13.45-15.00 uur Rondleiding Plantenpaleis 

(deel 2).
• 15.15-16.15 uur Koffieproeverij in de coffee -

corner.
• 16.15-16.30 uur Afsluiting van de dag, einde 

van de activiteit.

Prijs
€ 57,00  p.p. 
Zijn inbegrepen in de prijs: de toegang en de gids in de
Plantentuin , de lunch, het treintje, de koffieproeverij en
de  reservatie- en administratiekosten. 
De drank bij de lunch is ten laste van de deelnemer.

Aantal deelnemers
40 personen.

Bereikbaarheid
Met eigen middelen.

Cultuur

dinsdag 5 april 2022

8
Contactpersoon: 
Lieve Brouns •  � 03 216 04 98 – 0479 709 154  • e-mail: lieve.brouns@skynet.be
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Doornik
Stad voor culturele fijnproevers in
Picardisch Wallonië
Vandaag bezoeken wij de op één na de oudste stad van
België. Ondanks het vrij geringe aantal inwoners
(± 70.000) is Doornik qua oppervlakte de grootste ge -
meen te van België (ruim 213 km2). 
Dat Doornik een rijke geschiedenis heeft is een un der -
statement.

En ja hoor, Doornik was ooit een Vlaamse stad als bisdom
van het Graafschap Vlaanderen en dankzij de ligging
aan de Schelde een draaischijf voor de economie in
Vlaanderen. 

Het oudste belfort van het land alsook de Onze-Lieve-
Vrouw kathedraal zijn als UNESCO werelderfgoed er -
kend. Het zijn symbolen van een prestigieus middel-
eeuws verleden. 
Door haar bijzonder machtige positie en rijkdom was de
stad ook gegeerd door vele koningen als Clovis, Lodewijk
XIV, Henry VIII, Karel V… Allen hebben ze hier hun stempel
gedrukt.
Tegenwoordig heerst hier bovenal een heerlijke sfeer: die
van convivialiteit. Doornikenaren dragen sfeer en gezel -
ligheid, tradities en folklore, feesten, lekker eten en drin -
ken hoog in het vaandel. 
Hiervan willen we je vandaag laten proeven. Lees maar.

Programma  
• 9.20 uur Stipt vertrek aan het NMBS-station van 

Doornik naar het Estaminet L’Ektension 
(Place Saint-Pierre 19/20) voor een koffie 
en croissant. 

• 10.00 uur In het auditorium van de dienst voor 
toerisme: film “De gang van de tijd” of 
2000 jaar geschiedenis van de stad. 

• 10.40 uur “UNESCO Tour” geleid bezoek aan de 

kathedraal en de schatkamer gevolgd 
door een wandeling in het historische 
hart van de stad o.m. langsheen het 
Belfort.

• 12.45 uur Middagmaal in Brasserie L’Imperatrice 
(menu terroir: Doornikse terrine (mutiau)
en uienconfijt, konijnenbout op 
Doornikse wijze en warme appeltaart).

• 14.45 uur Rondrit met het toeristisch treintje. 
Een geleid bezoek aan het Stadhuis. Het 
einde van dit bezoek is tevens het einde 
van de activiteit (± 16.30 uur).

Prijs
€ 55,50 per persoon. 
De prijs omvat de koffie/ontbijtkoek, de film, de gidsen
en de inkomgelden, het middagmaal met drankenforfait
(keuze: 2 glazen wijn of pils of frisdrank + 1 koffie), het
toe ristisch treintje evenals de gebruikelijke fooien. 

Contactpersonen: 
Arlette Lambrechts  •  � tel 016/40 01 26 – 0473/35 30 26  •  arlette.lambrechts@proximus.be  
Nicole Steveniers  •  � tel 016/81 29 69 – 0478/248 347  •  nicole.steveniers@outlook.be    

9

Aandacht!
Dit bezoek aan Doornik werd gepubliceerd in het
voor  jaar van 2020 en vanwege de coronamaat re -
gelen geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald.
Nu kan elk lid voor dit bezoek inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen, krijgt wel voorrang
bij zijn/haar inschrijving.

Eendaagse

dinsdag 26 en donderdag 28 april 2022
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Floraliën Gent 2022

Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin!

10
Contactpersoon: 
Adrien Saverwyns  •  � 0495/54.35.36  •  e-mail: adrien.saverwyns@gmail.com

In onze vaak hectische moderne maatschappij zoeken
mensen steeds meer naar stilte, rust, naar zichzelf, naar
hun ‘persoonlijk paradijs’, dat voor iedereen ergens
anders ligt.

Met steeds meer minder groen en een openbare ruimte
die meer en meer wordt volgebouwd, zien steden er vaak
uit als één grote, verharde oppervlakte.

Floraliën wil gedurende tien dagen een tegenbeeld
brengen door het creëren van een dynamische, groene
en bloeiende omgeving, een ‘wereldse tuin’ gerealiseerd
door de lokale en internationale horticultuursector.

Voor de 36de editie van Floraliën wordt bewust gekozen
voor één locatie, het Citadelpark met de vertrouwde
gebouwen van het ICC, de Floraliënhal en de legen da -
rische wielerbaan ‘Het Kuipke’. Er wordt enkel een zij -
sprongetje gemaakt naar de rechtover gelegen
Plan ten  tuin van de Universiteit Gent. 

Onder het motto ‘Sst hier kiemt de toekomst’ wordt in
het prachtige Palmarium van de Plantentuin een beeld
gegeven van het huidig innovatief onderzoek in bloe -
men en planten verricht door Technopool Sierteelt
(UGent, ILVO, HoGent en het Proefcentrum voor de Sier -
teelt). 

Tijdens je wandeling in de Plantentuin wordt je bo -
vendien door diverse natuurorganisaties geïnformeerd
over het thema ‘Natuur maakt Gezond’. 

Programma
• 10.00 uur Samenkomst in de inkomhal van het 

NMBS-station Gent-Sint-Pieter. We be  -
geven ons in groep naar het op 
wandelafstand gelegen Citadelpark.

• 10.15 uur Geleide wandeling in de Plantentuin en 
bezoek aan het Palmarium.

• 12.00 uur Gezamenlijke lunch (gereserveerde 
plaatsen).

• 14 - 17.00 u. Vrij bezoek aan de Floraliën.

Aantal deelnemers
50 personen.

Prijs
€ 60,00 p.p.
De prijs omvat de toegang tot de Floraliën en de Planten -
tuin en de lunch in selfservice-formule (2 gangen en
drankje). 

Eendaagse

dinsdag 3 mei en donderdag 5 mei 2022

Aandacht! Dit bezoek werd gepubliceerd in het
voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaatre ge -
len geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald. 
Nu kan elk lid voor dit bezoek inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen, krijgt wel voorrang
bij zijn/haar inschrijving.
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Normandië 

Een vierdaagse verkenning

Dit is een evenwichtige korte reis naar Normandië.
Enerzijds bezoeken we de landingsplaatsen van D-day
op 6 juni 1944, anderzijds staan we stil bij het land -
schap, de weidse stranden en twee prachtige plaatsen
in Normandië: Honfleur en de Mont-St-Michel.

Dag 1: Honfleur
We vertrekken op zaterdagmorgen met een luxe autocar
(bar, toilet, airco en zetels met een ruime beenafstand)
van de maatschappij “Weidel – De Durme”. De opstap -
plaatsen zijn de volgende: Antwerpen, Gent en Kortrijk.
De juiste opstapplaatsen en opstapuren zullen tijdig
meegedeeld worden aan de ingeschreven deelnemers.
Rond de middag zijn we in Honfleur. We nemen er de tijd
voor het middagmaal en bezoeken in de namiddag dit

schilderachtige dorpje aan de monding van de Seine. Het
is onze eerste kennismaking met Normandië. Je zal
versteld staan van de rust, de pracht en de intimiteit van
dit dorpje.
In de vooravond vertrekken we naar onze verblijfplaats
Villedieu-les-Poêles. Hier verblijven we drie nachten in

het hotel “Le Fruitier”. Het is een verzorgd familiaal hotel
met een lekkere keuken, is gelegen in het centrum van
het dorp en toch heel rustig. Het dorp ligt in het
hinterland van Normandië en is de ideale uitvalsbasis
voor de volgende dagen.

Dag 2: Arromanches
We starten op de plaats waar het eerste huis in Frankrijk
werd bevrijd nl. Bénouville (Pegasusbrug).

11

Meerdaagse

van zaterdag 7 mei tot en met dinsdag 10 mei 2022
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In de nacht van 6 juni om 0.20 uur landden hier 3
zweefvliegtuigen om de brug in te nemen. We bezoeken
hier ook het museum dat een heel overzichtelijk beeld
van deze operatie geeft.

Daarna gaat onze tocht verder langs de kust.
Eerst naar Ouistreham op Sword Beach en vervolgens
langs Juno Beach en Gold Beach tot in Arromanches.
Daar staat een bezoek aan het “Landingsmuseum“ op
het programma. Dit museum ligt tegenover de restan -
ten van de kunstmatige haven en geeft informatie over
de bouw en het functioneren van de kunstmatige
havens. In het “Arromanches 360” bekijken we de acht -
tien minuten durende film “De prijs van de vrijheid”. De
film wordt op negen schermen in een cirkelvormige zaal
vertoond. In de film worden archiefbeelden gemengd
met actuele opnamen.

Dag 3: Omaha Beach en Utah Beach
We nemen de draad van dag 2 terug op. Eerst brengen
we een bezoek aan de “Batterij van Longues-sur-Mer” op
Omaha Beach. We bezoeken er achtereenvolgens het
Amerikaanse kerkhof in Colleville-sur-Mer en het Duitse
kerkhof “La Cambe”. Twee kerkhoven die totaal ver schil -
lend zijn van opvatting maar beiden roepen op tot stilte
en bezinning. Vervolgens bezoeken we “Pointe du Hoc“.
Deze uitstekende rots werd aangevallen door Ameri -
kaan se commando’s maar werd slechts twee dagen later,

na bloedige gevechten, ingenomen. We vervolgen langs
de kustweg naar de vijfde en laatste landingsplaats nl.
Utah Beach. Hier eindigen we met een strand- en dui -
nen wandeling.

Bij de terugreis naar het hotel stoppen we nog even in
Sainte-Mère-Eglise. Op deze laatste avond voorzien we
(voor wie het wenst ) een specialiteit van ons hotel: een
Normandische “Plateau de fruits de mer”.

Dag 4: Mont-St-Michel
Deze wereldberoemde abdij is gelegen op een rots in zee.
Zij is reeds eeuwen een aantrekkingspunt voor pelgrims
en toeristen. We bezoeken hier de prachtige abdij op de
top van de rots en we nemen rustig de tijd voor het
middagmaal. Dit is een laatste hoogtepunt van deze reis.

12

Meerdaagse

vervolg
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In de namiddag keren we terug naar Vlaanderen. Ver -
moe delijk zijn we rond 19.00 uur in Kortrijk, 19.30 uur in
Gent en 20.30 uur in Antwerpen. Dit op de vertrek plaat -
sen.

Prijs
Voor deze vierdaagse reis bedraagt de prijs € 458,00 p.p.
in een tweepersoonskamer.
Wie een éénpersoonskamer betrekt, betaalt € 550,00.

• In deze prijs zijn inbegrepen: de autocarreis, het ver -
blijf in halfpension, de fooi voor de chauffeur en de
reisbij stand- en annuleringsverzekering. 

• Zijn niet inbegrepen: een hapje ’s middags, de drank
bij de maaltijden en de in kom gelden.

Contactpersoon: 
André Verschelden  •  � 015 21 83 43  –  0472 792 781  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be 13

Aandacht!
Deze meerdaagse werd reeds gepubliceerd in het
voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaat re -
gelen geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging terugbetaald . Nu kan elk
lid voor deze meerdaagse inschrijven maar het lid
dat in 2020 kon deelnemen krijgt nu wel voorrang
bij zijn/haar inschrijving.

Meerdaagse

vervolg

Brochure_dec_2021_Opmaak 1  8/11/21  08:59  Pagina 13



Koksijde
Opleidingscentrum blindengeleide-
honden en Abdijmuseum Ten Duinen

Ieder van ons heeft wel eens een blinde met een ge -
leidehond ontmoet. De hond brengt de blinde veilig door
het verkeer en langs obstakels zoals containers, op de
stoep geparkeerde fietsen, laaghangende takken of zon -
weringen. Zo kunnen de baas en de hond overal veilig
langs en onder door. Maar hoe kan dat nu? We komen
hierover alles te weten tijdens ons bezoek aan het
opleidingscentrum ‘Vrienden der Blinden’ dat in 1996 in
Koksijde werd opgericht.

In de namiddag krijgen we een rondleiding in de Dui -
nen abdij. In de middeleeuwen overheerste het sil houet
van de Duinenabdij het Koksijdse landschap. Een bezoek
aan het Abdijmuseum laat je toe om in alle rust te wan -
delen langsheen haar oude muuropstanden, omge ven
door prachtige natuur.

Soms gaat erfgoed door de maag en dat is het geval tij -
dens de bierrondleiding. Je komt te weten waar de brou -
werij van de Duinenabdij stond en hoe de monniken
omgingen met alcohol.

We sluiten af met een bierdegustatie van de vier St
Idesbald bieren.

Programma
• 9.00 uur Bijeenkomst aan het NMBS-station van 

Oostende.

• 9.15 uur Vertrek met de autocar naar de ‘Vrienden 
der Blinden’ te Koksijde.

• 10.00 uur Groepsbezoek aan het opleidingscentrum 
+ cake en koffie.

• 12.30 uur Middagmaal: soep, hoofdschotel en dessert
(de drank is niet inbegrepen).

• 14.30 uur Rondleiding in het Abdijmuseum met 
degustatie Sint-Idesbald bieren.

• 17.00 uur Terugkeer naar het station van Oostende 
en einde van de activiteit

Prijs
€ 54,50 p.p.
Deze prijs omvat de autocar, de koffie met cake, het
middagmaal, de bezoeken , de gidsen en de fooien.

Aantal deelnemers
40 personen.

Eendaagse

dinsdag 24 mei 2022

14
Contactpersoon: 
Annie Mourier  •  � 015 42 12 98  –  0477 54 22 35  •  e-mail: annie.mourier@gmail.com

Aandacht! 
Deze uitstap werd reeds gepubliceerd in het voorjaar
van 2020 en vanwege de coronamaatregelen gean -
nu leerd. Nadien werden de deelnemende leden door
de vereniging volledig terugbetaald. 
Nu kan elk lid voor deze uitstap inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel voorrang bij
zijn/haar inschrijving.
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Dag 1 - maandag 30 mei 2022:
België – Vledder (Nederland)
Een echte reisdag naar Vledder, een dorpje gelegen op
de grens tussen Drenthe en Friesland.

Opstapplaatsen:  Mechelen en Antwerpen-Berchem.  We
reizen in een comfortabele autocar en maken een stop
in Meerkerk voor een lunch naar eigen goeddunken.
In Vledder nemen we onze intrek in hotel Brinkzicht.  Na
het gezamenlijke avondmaal hebben we een vrije avond.

Dag 2 - dinsdag 31 mei 2022:
Sloten, Hindeloopen, Bolsward
Vandaag staat Friesland op het programma en bezoeken
we een drietal steden van de Elfstedentocht.  We stappen
af in het vestingstadje Sloten, de kleinste van de elf
steden. Rijden daarna naar Hindeloopen waar we ook
zullen lunchen.  Tot slot van de daguitstap bezoeken we
Harlingen.
Het avondmaal gebruiken we samen in het hotel en de
avond is vrij te besteden.

Dag 3 - woensdag 01 juni 2022:
Frederiksoord, Veenhuizen,
Steenbergen
De landloperskolonie in Wortel is genoegzaam gekend.
Maar ook in Nederland heeft men iets gelijkaardigs ge -
kend.  Vandaag bezoeken we het koloniemuseum in Fre -
de riks oord en wandelen een eind door het dorp langs
nog bewaard gebleven woningen uit de tijd van de ko -
lo nie.

Meerdaagse

van maandag 30 mei 2022 tot vrijdag 3 juni 2022

15

Meerdaagse reis naar Noord-Nederland

Op de grens Friesland - Drenthe
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De lunch zullen we gebruiken in het restaurant van het
gevangenismuseum in Veenhuizen. Na de lunch bezoe -
ken we dat museum onder leiding van een gids.
Na dat bezoek gaan we nog een eind verder terug in de
tijd, want we maken even halt in Steenbergen voor een
bezoekje aan een hunebed.  Daarna door Drenthe terug
naar Vledder voor het avondmaal en een vrije avond.

Dag 4 - donderdag 02 juni 2022:
Havelte, Orvelte, Kamp Westerbork
Gisteren al maakten we kennis met de restanten van
wat mensen 3 tot 4000 jaar voor onze tijdrekening als
begraafplaats hebben opgericht.  Vandaag bezoeken we
nog een paar goed bewaarde exemplaren.  Een ervan be -
hoort zelfs tot de grootste die werden teruggevonden.
Daarna trekken we naar een klein dorp dat als museum
opengesteld is voor het publiek:  Orvelte, een beschermd
dorpsgezicht.  We maken er een kleine rondwandeling
en aansluitend lunchen we in het dorp.

Na de lunch terug naar de bus en naar Kamp Westerbork

van waaruit Joden, Sinti en Roma werden gedeporteerd
naar vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor.  On -
der hen ook Anna Franck.
Het avondmaal gebruiken we samen in het hotel en de
avond is vrij te besteden.

Dag 5 - vrijdag 03 juni 2022:
Vledder, Giethoorn, België
Na het ontbijt rustig inpakken.  Daarna stappen we de
autocar op en rijden terug richting België.  In Giethoorn
laten we ons nog even rondvaren door het dorp en
lunchen daar.  Daarna de snelste en comfortabelste weg
huiswaarts met een stop in Meerkerk.

Prijs
• Op basis van een tweepersoonskamer: € 536,00
• Voor een eenpersoonskamer: € 585,00.

De vermelde prijs is per persoon en houdt in:
• Autocarvervoer;

16

Meerdaagse

vervolg
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Contactpersoon: 
Guy Pauwels  •  � en fax: 015 51 74 50  •  e-mail: glmpauwels@skynet.be 17

• Fooi voor de chauffeur;
• Verblijf in halfpension in hotel Brinkzicht in Vledder;
• Rondritten in Noord-Nederland;
• Gidsen en toegangsgelden;
• Lunch op 31 mei, 1, 2 en 3 juni 2022;
• De reis-, bijstands- en annuleringsverzekering. 

Niet inbegrepen:
• Dranken bij de maaltijden;
• Verbruik tijdens de pauzes op heen- en terugreis.

Meerdaagse

vervolg

Aandacht!
Deze meerdaagse werd reeds gepubliceerd in het
voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaatrege -
len geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald.  
Nu kan elk lid voor deze meerdaagse inschrijven
maar het lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel
voorrang bij zijn/haar inschrijving.
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De organisatie van deze activiteit stond al enkele jaren
op het verlanglijstje. Grondige renovatiewerken aan de
Sint-Leonarduskerk stonden de programmatie ervan in
de weg. Maar de restauratiewerken zijn rond.

Even terug in de tijd. Tot 1106 valt Leeuw, nu Zoutleeuw,
onder Luik, nadien onder Brabant. Het krijgt dan al
stads rechten. De latere Hertogen van Brabant bevoorde -
len Zoutleeuw omdat het een grensstad is.
Lakennijverheid en scheepvaart worden belangrijk. Met
de uitgediepte Kleine Gete wordt Zoutleeuw het meest
inlandse haventje met mogelijkheid om tot Antwerpen
te varen. 

Alzo bloeit de handel en vloeit er geld naar Zoutleeuw.
Dat geld moet rollen en resulteert in de bouw van enkele
prachtgebouwen en zorgt ervoor dat Zoutleeuw nù een
stad is met dorpse allures (± 8.000 inwoners waarvan ±
3.000 in het centrum) met een schitterend historisch
verleden en bouwkundig erfgoed.

Vooreerst is er de Sint-Leonarduskerk of “het kunst -
schrijn in de velden” genoemd. De kerk werd opgetrok -
ken tussen de 13de en 15de eeuw en heeft een impone-
ren de sacramentstoren, de tweede grootste koperen
Paaskandelaar van Europa, het Marianum, enz. De kerk
telt niet minder dan 21 Vlaamse topstukken.

Nog meer fraais valt er op de Grote Markt te bekijken
zoals het gotische stadhuis (16de eeuw) maar beïnvloed
door de ontluikende renaissance en de lakenhalle die
getuigt van de welvaart die Zoutleeuw in de middel -
eeuwen kende.
Na de lunch maken wij een ingekorte versie van de
Leeuwse Vestenwandeling gevolgd door een boeiend
bezoek aan de Brouwerij en Stokerij van Wilderen.  

Programma
• 9.15 uur Vertrek aan de voorkant van het NMBS-

station Tienen richting Zoutleeuw. 
Voor wie rechtstreeks naar Zoutleeuw 
komt: afspraak om 9.40 uur aan de 
Sporthal De Passant, Aen den Hoorn 12.
Bij aankomst (in De Passant): koffie en 
ontbijtkoek.

• 10.15 uur Vertrek met de gidsen voor bezoeken aan 
de historische gebouwen.

• 12.30 uur Middagmaal (Kipfilet met honingsausje, 
slaatje, frites/kroketten met 1 consumptie 
en kaastaart/koffie). Extra drank(en) 
contant te betalen.

• 14.20 uur Ingekorte Leeuwse Vestenwandeling met 
gids.

• 15.30 uur Per autocar naar de Brouwerij van Wilderen
voor rondleiding gevolgd door 1 degustatie.

• 17.50 uur Terugkeer via Zoutleeuw naar Tienen.

Prijs
€ 56,50. De prijs omvat de autocar, de koffie/ontbijtkoek,
het middagmaal met inbegrip van 1 drank naar keuze +
koffie, de bezoeken, de gidsen en de fooien.

Bereikbaarheid
Met het openbaar vervoer: vertrek aan de voorkant van
het NMBS-station Tienen. 
Met de wagen: kom liefst rechtstreeks naar Zoutleeuw
(zie programmabeschrijving) ofwel tot Tienen NMBS-
station (betalend parkeren op de NMBS-parking).

Zoutleeuw
Brabants stadje met historisch verle-
den en prachtig erfgoed

18
Contactpersonen: 
Arlette Lambrechts  •  � tel 016/40 01 26 – 0473/35 30 26  •  arlette.lambrechts@proximus.be  
Nicole Steveniers  •  � tel 016/81 29 69 – 0478/248 347  •  nicole.steveniers@outlook.be    

donderdag 2 juni 2022

Eendaagse

Aandacht!
Dit bezoek aan Zoutleeuw werd reeds gepubliceerd
in het voorjaar 2020 en vanwege de coronamaatre -
ge len geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald.
Nu kan elk lid voor dit bezoek inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel voorrang bij
zijn/haar inschrijving.
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Met de Waterbus
naar Brussel 
Een andere kijk op Brussel
We zullen deze dag Brussel op een originele wijze ver -
kennen. We varen vanuit Vilvoorde met de Waterbus
Brussel binnen, we nemen het middagmaal in een so -
ciaal restaurant en we verkennen Molenbeek op een
andere manier.

Programma
We komen samen in het station van Vilvoorde. 
• 10.30 uur: We komen samen in het station van 

Vilvoorde. Vandaar wandelen we ( +/- 20 
min) naar de vertrekplaats van de 
Waterbus – Steenkaai – Vilvoorde. De 
Waterbus vertrekt om  11.00 uur. De 
Waterbus is een intergewestelijke, 
klokvaste en filevrije “ buslijn “ op het 
water die je toelaat op een comfortabele
en aangename wijze te verplaatsen in de
kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde. 
De Waterbus werd gelanceerd in 2013. We
varen Brussel binnen door een deel van de
haven van Brussel om tegen 12.00 uur aan
te leggen aan Sainctelette – Havenlaan 6.
Vandaar wandelen we naar het sociaal 
restaurant.

• 12.30 uur: We nemen het middagmaal in het sociaal
restaurant Bel Mundo –Atelier Groot 
Eiland – Henegouwenkaai 41, 1080 
Brussel. Atelier Groot Eiland is ontstaan 
uit de vrijwilligersdraaischijf van vzw 
Teledienst. Zij willen zoveel mogelijk 
Brusselaars met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt ondersteunen in hun 
zoektocht naar werk en zo armoede 
bestrijden. De vzw realiseert dit door de 
organisatie van werkervaring, gratis 
opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. 
Hierbij gaan kwaliteit en duurzaamheid 
hand in hand met sociaal ondernemen. 
Bovendien zetten ze hard in op integratie,
solidariteit en emancipatie. 

• 14.00 uur: We vertrekken met een gids van 
“Brukselbinnenstebuiten” voor een 
wandeling “ Is dit Molenbeek?” Soms 
wordt Oud-Molenbeek op een bijzondere
zwart-witwijze geportretteerd, no-go -
zone, terroristennest, broedplaats voor 

Syrië-strijders, vrijplaats voor 
extremisten,  een stukje land waar 
niemand vat op lijkt te hebben. We laten
je graag een ander, meer realistisch 
Molenbeek zien. Deze Brukselwandeling 
vertelt het verhaal van de 19de-eeuwse 
industriële glorie, van Vlaamse, Waalse en
Marokkaanse migratie, sociale 
woningbouw, metro-graafputten en 
heropbouw, wijkwerking, speelplein- 
park- en pleinaanleg. Met een koffiestop 
onderweg bereiken we Sainctelette tegen
17.00 uur. Vergeet niet ‘gemakkelijke 
stapschoenen’ aan te doen want we 
stappen toch heel wat op deze dag.

• 17.00 uur: De Waterbus brengt ons terug naar 
Vilvoorde. Aankomst om 18.00 uur. Van 
de aanlegplaats wandelen we naar het 
station van Vilvoorde.

• 18.30 uur Einde van de activiteit.

Prijs
€ 47,00 p.p.
Zijn inbegrepen in de prijs: De Waterbus, het middag -
maal, de koffiestop in de namiddag en de gids.

Bereikbaarheid
Het station van Vilvoorde ligt op de drukke treinlijn tus -
sen Antwerpen en Brussel.

Contactpersoon: 
André Verschelden  •  � 015 21 83 43  –  0472 792 781  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be 19

Eendaagse

dinsdag 7 juni en vrijdag 10 juni 2022

Aandacht!
Deze uitstap werd reeds gepubliceerd in het voorjaar
van 2020 en vanwege de coronamaatregelen gean -
nu leerd. Nadien werden de deelnemende leden door
de vereniging volledig terugbetaald. Nu kan elk lid
voor deze uitstap inschrijven maar het lid dat in 2020
kon deelnemen krijgt wel voorrang. 
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Ellezelles

Le Pays des Collines en ‘Les Jardins de la Grange’ in Ellezelles

Le Pays des Collines is een minder bekende streek die
aansluit bij de Vlaamse Ardennen aan de andere kant
van de taalgrens. We maken kennis met een natuurlijk
landschap dat samengesteld is uit bossen, struikgewas
en beekjes in een heuvelachtige streek met prachtige
vergezichten. Gedurende geruime tijd tot in de jaren ’50
was de streek gekend voor de teelt van geneeskrachtige
(medicinale) planten zoals kamille, leverkruid, kaasjes -
kruid, moerasspirea en engelwortel.

‘Les Jardins de la Grange’ bestaat uit een tuin die 5.000
m2� groot is en een aantal thematuinen bevat. Er wordt
aandacht geschonken aan oude variëteiten zowel van
geneeskrachtige planten als aromatische en eetbare
planten. Men tracht natuurlijke materialen te gebruiken
voor de inrichting van de tuin. Door geschikte planten te
oogsten kunnen speciale kruidentheeën samengesteld
worden. Tijdens het geleide tuinbezoek en het aan slui -
tend buffet krijg je voldoende tijd om te voelen, te rui -
ken, te kijken en te proeven.

Sedert twee jaar probeert men in ‘Les Jardins de la Gran -
ge’ te telen volgens de permacultuurmethode. Per ma -
cultuur tracht systemen te creëren die zichzelf in stand
houden net zoals de natuur en dus ecologisch duurzaam
en economisch stabiel zijn.

De wandeling is 8 à 9 km lang en laat je kennismaken
met de streek en het heuvelachtige landschap en het
dorp van Ellezelles.  

Programma  
• 10.30 uur Samenkomst en bezoek aan ‘Les Jardins 

de la Grange’, Mont 12, 7890 Ellezelles.
• 11.30 uur Aperitief.
• 12.00 uur Koud buffet met ambachtelijke 

producten (kazen, vleeswaren, gemengde
slaatjes en verschillende soorten brood).

• 13.30 uur Start van de wandeltocht. 
Zorg voor aangepaste stapschoenen.

• 16.00 uur Koffie en taart
• 17.00 uur Einde van de activiteit

Prijs
€ 38,50 p.p
Deze prijs omvat het bezoek aan de tuin, het aperitief,
het middagmaal, koffie en taart en de wandeling. De
drank bij het middagmaal is voor eigen rekening.

Aantal deelnemers
25 personen

Bereikbaarheid
Enkel met eigen vervoer.

20
Contactpersoon: 
Dominique Meersschaert  •  � 05545 62 64 – 0474 630 337   •  e-mail: dominique.meersschaert@hotmail.com

Sport

dinsdag 7 juni en dinsdag 14 juni 2022

Aandacht! Deze wandeling werd reeds gepubliceerd
in het voorjaar 2020 en vanwege de coronamaat -
rege len geannuleerd. Nadien werden de deelnemen -
de leden door de vereniging volledig terugbetaald. 
Nu kan elk lid voor deze wandeling inschrijven, maar
het lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel voor -
rang. 
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De fietstocht van ongeveer 55 km bestaat uit drie delen.
We fietsen aan een rustig tempo hoofdzakelijk langs
kalme wegen.

We starten in Adegem (deelgemeente van Maldegem).
Onze tocht leidt ons via Maldegem, Maldegem-Donk,
Vivenkapelle naar Damme. Daar genieten we van een
warm middagmaal.

Het tweede deel van de fietstocht brengt ons naar
Middelburg (Maldegem). Daar steken we 100 meter de
Nederlandse grens over en houden er halt voor een
drankstop.

Voor deel drie flirten we nog even met de Nederlandse
grens om zo terug fietsen naar onze vertrekplaats.

Praktisch 
Startplaats/gps-adres: parking Cultureel Centrum Den
Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16, 9991 Adegem (Malde -
gem). CC Den Hoogen Pad is gelegen in het centrum van
Adegem. Verbindingswegen zorgen voor een vlotte be -
reikbaarheid vanaf de N49 Antwerpen – Knokke (afrit

Eeklo) en de E40 Oostende – Brussel (afrit Aalter). De N9
Brugge – Gent passeert dwars door Adegem. Aan de
verkeerslichten ter hoogte van het centrum sla je af in
de richting van de kerk. Vlak voor deze kerk leidt een
kasseiweg je naar de parking.

Programma 
• 10.15 uur Start van de fietstocht

Stopplaats in Damme voor het mid dag- 
maal en even tu eel voor een korte 
bezichtiging.
Namiddagstop in Eede (NL)

• 17.15 uur Einde van de fietstocht

Prijs
€ 30,00 p.p. 
Zijn inbegrepen in de prijs: het aperitief (een glas
champagne/fruitsap), de lunchmenu met 1 glas wijn bij
het middagmaal en de koffie. 
Zijn niet inbegrepen in de prijs: eventuele bijkomende
dranken bij de maaltijd en de drank bij de namiddag -
stop.

Dagfietstocht doorheen het Meetjesland en het
Brugse Ommeland 
Heerlijk ontspannend

Sport

donderdag 9 juni 2022

Contactpersoon: 
Luc Van Acker  •  � 0478 560 522  •  e-mail: vanacker.grijp@telenet.be 21

Aandacht! Deze sportactiviteit werd reeds gepu bli -
ceerd in het voorjaar 2020 en vanwege de corona -
maatregelen geannuleerd. Nadien werden de
deel nemende leden door de vereniging volledig te -
rug betaald.
Nu kan elk lid voor deze sportactiviteit inschrijven
maar het lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel
voorrang.
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Andorra
Ongeziene schoonheid van landschappen en cultuur in dit kleine 
belastingvrije vorstendom

Andorra is een schitterend ministaatje (± 85.000 in wo -
ners) in de Oostelijke Pyreneeën, ingeklemd tussen
Span je en Frankrijk. Andorra  heeft een buitengewone
in teressante geschiedenis, als voertaal het Catalaans en
als munt eenheid de euro. 

Met het onaangetaste natuurschoon, de rijkdom aan
cultuurschatten en de heerlijke rust die de bergdorpjes
uitstralen, is Andorra een geweldige vakantiebestem -
ming die wij je tijdens deze reis willen laten ontdekken.
Andorra wordt jaarlijks bezocht door zo’n 9 miljoen toe -
risten. Ook de belastingvrije status van Andorra gaat
niet onopgemerkt voorbij.  Met andere woorden er is dus
voor ieder wat wils. 

We verblijven aan de rand van de plaats El Tarter in de
parochie Canillo op zo’n 1760 m hoogte.

Dag 1: Sint-Joris-Winge – Brive-la-
Gaillarde
Vertrek om 
• 6.45 uur aan de burelen van Violetta Cars, Leuvense -

steenweg 255 te 3390 Tielt-Winge (waar je je wagen
op de parking kunt laten voor de duur van de reis) om
vervolgens om 

• 7.15 uur halt te houden aan de overkant van het Ibis
Budget Hotel dat gelegen is Martelarenlaan 10, Leuven
(= achterzijde van het NMBS-station).

Daarna rijden we verder via Mons richting Parijs, Or -
léans, Limoges naar Brive-La-Gaillarde.
Onderweg zijn er de gebruikelijke stops en tijd voor vrije
maaltijden. Avondmaal en overnachting.

Dag 2: Brive-la-Gaillarde – El Tarter
Na het ontbijt rijden we verder via Toulouse en Foix
richting Pyreneeën. Onderweg maken we een stop in het
stadje Ax-Les-Thermes waarna we verder doorrijden
naar El Tarter. Bij aankomst in ons hotel in El Tarter (late
voormiddag) worden we onthaald op een welkomst -
drink en het middagmaal.  Daarna volgt de kamerver -
deling en de kennismaking met de vele faciliteiten van
het hotel en onze plaatselijke gids. De gids zal ons het
uit stappenprogramma toelichten. Avondmaal en over -
nach ting.

Dag 3:  “Drie Valleien”
Ontbijtbuffet. Vandaag staat een prachtige daguitstap
door de drie Andorrese valleien op het programma die
doorspekt zijn met de dorpjes La Cortinada, Llorts en El
Serrat. Aan het dorpje Ordino besteden we speciale aan -
dacht met een rondleiding en een bezoek aan het minia -
tuur- en iconenmuseum.

’s Middags wordt ons een typische maaltijd geserveerd
in één van de Borda’s. Dit zijn specifieke, vroegere vee -
stal  len die nu omgebouwd zijn tot sfeervolle restau -
rants.

In de namiddag staat “Coll de la Botella” op ons pro -
gram   ma. Van hieruit hebben we adembenemende ver -
ge zichten. 
Avondmaal en overnachting.

Meerdaagse

van zaterdag 11 juni tot en met zondag 19 juni 2022

22
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Dag 4 – La Seu d’Urgell & Os de
Civis
Na het lekkere ontbijt gaat het richting Spanje. In de ou -
de,  romantische stad La Seu d’Urgell bezoeken we eerst
de Romaans-Lombardische kathedraal. Daarna is er vrije
tijd of kan men een bezoek brengen aan de wekelijkse
markt. Laat je er door de Spaanse geuren en kleuren
overweldigen en proef van de echte Spaanse marktsfeer.

Het middagmaal gebruiken we in Os de Civis, een klein
Spaans middeleeuws dorpje. Al wandelend verkennen
we dit pittoreske dorpje dat rijk is aan aardewerk- en
andere souvenirwinkeltjes. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Canillo
Na het ontbijtbuffet brengen we eerst een bezoek aan
Sant Joan de Caselles, ongetwijfeld de meest emble -
matische kerk van Andorra. Een meesterwerk uit de 12de
eeuw dat pas in de late 20ste eeuw werd ontdekt vraagt
om extra aandacht. 

Vervolgens brengt een korte bergrit met in druk wek -
kende haar speld bochten ons bij de “Mirador Roc de
Quer”. Vanop de spe ciale uitkijkbrug – misschien met
een paar kriebels in de buik  (gedeeltelijk gla zenvloer,
waardoor je de leegte kunt zien onder de brug) – be -
wonderen we het mooie bergpanorama. Aansluitend
rijden we door tot Montaup waar we kennismaken met
de Andorraanse legende van de ‘Tamarro’s (soort Andor -
raanse Yeti’s). In dit prachtig bergkader en in gezelschap
van Nilo, de Tamarro van Canillo maken we een prach -
tige groepsfoto.

De rest van de voormiddag
ver toeven we in deze prach -
tige omgeving. Misschien
tijd voor een korte wan -
deling. Het lekkere middag -
maal nemen we in Meritxell
waarna we er de  basiliek
met aansluitend het Ro -
maan se kerkje van Sant Joan
de Caselles bezoeken. 
Daarna keren we terug naar
ons hotel. 
Avondmaal en over  nachting.

Dag 6: Twee Cer-
danyes
Ontbijtbuffet. De Cerdanya is een prachtige, zeer brede
vallei waarvan de ene kant behoort tot Frankrijk, de
andere kant tot Spanje. Deze streek geniet de meeste
uren zonneschijn van heel Europa en staat sinds eeuwen
bekend voor haar therapeutische deugden.

In de voormiddag vertoeven we in Mont-Louis. Deze ver -
sterkte stad is één van de mooiste voorbeelden van mi -
li taire architectuur uit de 17de eeuw, gemaakt door
Vau ban. We ontdekken er de “de deur van Frankrijk” (Por -
te de France), de put van de gestrafte, de stadsmu ren, de
Heilige Lodewijkkerk (Eglise Saint-Louis) en de zonne-
oven van 1949 waarvan de werking ons tijdens de rond -
leiding wordt uitgelegd.

Tijdens het middagmaal genieten we van de mooie
uitzichten op de indrukwekkende bergketen Cadi.
In de namiddag flaneren we rond het stadsmeer van
Puigcerda.
Avonmaal en overnachting.

Dag 7: Andorra La Vella – Ransol
Na het ontbijtbuffet gaan we met een plaatselijke auto -
car shoppen in de hoofdstad van Andorra.
Tegen de middag worden we verwacht in Ransol. Bij aan -
komst staat het aperitief al klaar en daarna genieten we
van een heerlijke barbecue in volle natuur. 
Een wandeling in dit prachtige bergkader kan zeker. Ge -
garandeerd een onvergetelijke namiddag. Een mooie
afsluiter.
Avondmaal en overnachting.

Meerdaagse

vervolg
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Dag 8: El Tarter – Feytiat (Limoges)
Ontbijtbuffet en rustige voormiddag om de valiezen te
pakken en kamers te ontruimen. Vrije voormiddag of
voor de natuurliefhebbers een rustige of stevige wan de -
ling in de nabije omgeving. 
Een laatste middagmaal in het hotel en na afscheid ge -
no men te hebben vertrekken we richting Feytiat (Limo -
ges Sud) voor het avondmaal en de overnachting.

Dag 9: Feytiat – Sint-Joris-Winge
Ontbijt. Verder over de Franse autowegen richting Bel -
gië. Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor
het vrije middag- en avondmaal.
Aankomst in Sint-Joris-Winge omstreeks 21.00 uur.

Prijs
• € 1152,00 p.p. in een tweepersoonskamer
• € 1375,00 p.p. in een singlekamer.

Inbegrepen:
• Vervoer per **** touristclass autocar voorzien van het

nodige comfort en een plaatselijke autocar op dag 7
• Bekwame chauffeur en plaatselijke Nederlandstalige

gidsbegeleiding
• Tussenovernachting tijdens heen- en terugreis
• Volpension vanaf de eerste dag avondmaal tot de laat -

ste dag ontbijt
• Alle uitstappen, inkomgelden zoals voorzien in het

programma
• Water en wijn tijdens de maaltijden in ons verblijfs -

hotel te El Tarter
• Toeristentaks
• Audioguide systeem 
• lle fooien (chauffeur, gids en hotelpersoneel)
• Annulatie- en reisbijstandsverzekering. 

Niet inbegrepen:
• Dranken indien niet inbegrepen

• Persoonlijke uitgaven
• Maaltijden tijdens de

heen- en de terugreis.

Ons hotel: Nordic**** in
El Tarter
Ons verblijfshotel “Nor -
dic”**** werd gebouwd
in traditio nele bergstijl
en is gelegen aan de
rand van El Tarter. Het
ho tel beschikt over een
lounge, lift, bar, res tau -
rant, fit ness- en well ness  ruimte, een mooie tuin met
ligzetels en bui  tenzwembad.  Sauna en stoombad zijn
tegen be ta ling. Gratis Wifi in de gemeenschappelijke
ruimten. 
De mooie kamers omvatten badkamer met bad of dou -
che, toilet, haardroger, tv, safe en telefoon.  Alle maal -
tijden worden aangeboden in buffetvorm.

Tip
Voor wie het vertrekuur van thuis uit wat vroeg uitvalt:
de contactpersonen kunnen een overnachting (zowel bij
de heen- als de terugreis) voor je boeken in het Ibis Bud -
get Hotel (hotel aan de achterzijde van het NMBS-station
Leuven – Martelarenlaan 10).
Je betaalt hiervoor voor een single kamer: € 59,95 en
voor dubbele of twin kamer: € 67,95.
Deze tarieven zijn per kamer per nacht, inclusief ontbijt
en city tax.

Aandacht! Deze meerdaagse werd gepubliceerd in
het najaar van 2019 en vanwege de coronamaatre -
gelen geannuleerd (reis was voorzien juni 2020).
Nadien werden de deelnemende leden door de
vereniging volledig terugbetaald.
Nu kan elk lid  voor deze meerdaagse inschrijven
maar het lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel
voorrang bij zijn/haar inschrijving.

Meerdaagse

vervolg

24
Contactpersonen: 
Nicole Steveniers  •  � 016 81 29 69 – 0478 248 347  •  e-mail: nicole.steveniers@outlook.be
Lieve Brouns  •  � 03 216 04 98 – 0479 709 154  •  e-mail: lieve.brouns@skynet.be.
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Picante ontdekking en zijn geschiedenis 
Bedrijfsbezoeken aan de mosterdfabriek “Bister” 
en het Kasteel “Lavaux-Sainte-Anne”

We vertrekken vanuit Tienen met de autocar richting
Achêne.

Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
Een reis van 1000 en één smaken, 100% Belgisch. Meer
dan 100 jaar geleden had mijnheer Bister gelijk toen hij
het merk en het recept voor “L’Impériale” mosterd kocht.
Sindsdien, en van generatie op generatie, is het merk ge -
groeid en ontwikkeld. Je hebt zeker al gehoord van de ori -
ginele “Impériale”, met zijn uniek uiterlijk van een
“gra naat pot”, maar ken je ook de andere soorten? We
maken kennis met zijn geschiedenis en zijn topproduc -
ten. Ontdek de productie achter de schermen van een
familiebedrijf, zijn waarden en zijn streven naar lokale
productie. Je wordt ook uitgenodigd om terug te gaan
in de tijd en in de geschiedenis van de familie.

Kasteel Lavaux-Sainte-Anne
Het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne is de parel van de
Naamse Famenne en is gelegen in de Vallei van de Lesse.
Het kasteel verkeert nog in een buitengewoon goede
staat, zeker als je bedenkt dat het werd ontworpen
omstreeks 1450. Het werd ontworpen om veroveringen
van de omringende landerijen te voorkomen. Het is
daar toe uitgerust met slotgrachten, een ophaalbrug,
kijk- en schietgaten en een grote ronde slottoren. Om -
streeks 1630 komt het kasteel in handen van Jacques
Reynard de Rouveroy. Deze werd sterk geïnspireerd door
de Renaissance en ging dan ook voortvarend aan de slag
met het kasteel. Hij heeft een grote bijdrage geleverd
aan de geschiedenis van het Kasteel van Lavaux-Sainte-
Anne. 

Tegenwoordig is in het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
een jacht- en natuurmuseum ondergebracht.

Programma
• 09.10 uur Vertrek aan de voorkant van het NMBS-

station Tienen. Indien je met de auto 
komt,  is er ook een opstapmogelijkheid
bij Violettacars, Leuvensesteenweg 255 
te Tielt-Winge om 8.40 uur.

• 10.15 uur Bezoek aan de Mosterdfabriek Bister

• 12.45 uur Lunch in de Mosterdfabriek (in begre -
pen aperitief, voor-, hoofd- en nagerecht
+ 1 soft drink of 1 bier of wijn, water + 
koffie)

• 14.45 uur Vertrek naar en bezoek aan het Kasteel
Lavaux-Sainte-Anne

• 16.30 uur Terug naar Tienen en aankomst om 
17.35 uur aan het NMBS-station of rond
18.00 uur bij Violettacars.

Prijs
€ 60,00 per persoon.

Bereikbaarheid
Maximum 50 deelnemers.

Eendaagse

donderdag 16 juni 2022

Contactpersoon: 
Michel Boffin •  � tel. 0475 521 428  •  e-mail: bofmic.gvo@gmail.com 25
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Deze pittoreske stad in de Vlaamse Ardennen gelegen
aan de Dender heeft heel wat toeristische troeven. Wij
starten de dag in Geraardsbergen met een tas koffie of
thee.

Nadien bezoeken wij  de Muur van Oudenberg, bekend
als vaste waarde van diverse wielerwedstrijden.
Op de Oudenberg krijgen wij een historische rondlei -
ding. Enkele gedichten van Willy Verhegge sieren de om -
geving. Op de top wacht ons een spectaculair panora-
misch uitzicht over de streek.

Op de middag kunnen we genieten van een lunch in het
Abtenhuis, ooit onderdeel van een benedictijnenabdij
die op het einde van de 11de eeuw te Geraardsbergen
werd gevestigd.

In de namiddag brengen we een bezoek aan de oude
stad met gidsen. Rond de markt bevinden zich enkele
historische gebouwen en monumenten.

De Sint-Bartholomeuskerk met haar prachtig interieur,
de Marbol of de oudste gotische fontein van de provin -
cie, het stadhuis en het befaamde Manneken Pis. Alle -
maal vertellen zij op hun manier het verhaal van de stad.

Wij sluiten de dag af op de Markt met een Geraardsberg -
se specialiteit: een heerlijke mattentaart met een tas
koffie.

Praktische info  
Autocarreis met drie opstapplaatsen:
• 8.30 uur Dendermonde Bruynkaai of
• 9.15 uur Erpe-Mere pendelparking of 
• 10.00 uur NMBS-station Geraardsbergen

Om 16.00 uur vertrek naar NMBS-station Geraardsber -
gen, om 17.00 uur naar pendelparking Erpe-Mere en
vervolgens om 17.45 uur naar Dendermonde Bruynkaai.
Juiste afspraken hierover worden later meegedeeld in de
deelnamebrief.

Prijs
€ 53,00 per persoon. 
Zijn in de prijs begrepen: de autocar, de ochtend- koffie/
thee met koffiekoek, de warme maaltijd (excl. de dran -
ken), de mattentaart, de gidsen en de fooi voor de chauf -
feur.

Naar Geraardsbergen met de autocar

Bezoek aan de Oudenberg en het
stadscentrum

Eendaagse

vrijdag 24 juni 2022

26
Contactpersoon: 
Simonne Jacobs  •  � 053 77 16 96 – 0475 33 59 96  •  e-mail: simonne.jacobs@skynet.be
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Een gezondheidskuur!

De blauwe bessenplantage van de familie Schrijnwer -
kers bestaat al sinds 1990 en is uitgegroeid tot een 15
hectare grote plantage.

Tijdens de rondleiding in deze plantage maak je kennis
met de teelt van deze bijzondere vrucht en de aller -
nieuwste oogsttechnieken. Blauwe bessen worden aan -
bev olen voor hun hoog gehalte aan antioxidanten,
vi tamine C, vitamine K en vezels. Bovendien bevatten de -
ze bessen weinig calorieën. Met proeven van extracten
van blauwe bessen in laboratoriumschaaltjes stelde men
een vermindering vast van schade aan cellen die zouden
kunnen leiden tot kanker.

Na de lunch gaan we onder begeleiding van professio -
ne le natuurkenners een wandeling maken door de
duinengordel. Dit is een uniek natuurgebied in het hart
van de Limburgse Kempen en behoort tot het UNESCO-
werelderfgoed. Het gevarieerde en uitgestrekte heide-,

bos-en duinenlandschap omvat natuurwaarde van in -
ter nationaal belang.

Programma  
• 10.30-10.45 uur Samenkomst aan de blauwe 

bessenplantage, Oudsbergerweg 121,
Oudsbergen (Gruitrode) en onthaal 
met koffie/thee en vlaai.

• 11.00 uur Start van de rondleiding.
• 12.00-14.00 uur Lunch
• 14.00 uur Start van de wandeling door de 

duinengordel. 
• 16.30 uur Afscheid van de gids en einde van de

activiteit
Prijs
€ 42,00 per persoon. 
Zijn in de prijs begrepen: het onthaal met koffie/thee en
vlaai, de rondleiding op de plantage, de lunch, en de
wandeling door de duinengordel met de gids.
De drank bij de lunch is ten laste van de deelnemer.

Aantal deelnemers
max. 25 p.

Aandachtspunten
Bij mooi weer heerst er in de duinengordel een tropisch
klimaat. Zonnebril, zonnecrème en zonnehoed zijn zeker
aan te raden. Goede stapschoenen en een extra flesje
water kunnen ook nuttig zijn.

Gruitrode (Oudsbergen)
Bezoek aan een blauwe bessenplantage en een wandeling door de
Kempische Duinengordel. 

Eendaagse

zaterdag 25 juni 2022 

Contactpersoon: 
Van d’helsen Hermina  •  � 0486 686 201  •  e-mail: mmdvdh@gmail.com 27

Aandacht! 
Deze eendaagse werd reeds gepubliceerd in het
voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaatrege -
len geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald. Nu
kan elk lid voor deze eendaagse inschrijven maar het
lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt voorrang.
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Antwerpen Lotto Arena

Corteo, de meest magische van alle producties van Cirque du Soleil  

Het wereldvermaarde circusgezelschap Cirque du Soleil
komt opnieuw naar ons land met Corteo, de show die in
2011 in Brussel in Europese première ging.

Corteo, wat processie betekent, speelt zich af in de
fantasie van een clown. Het is een vrolijke parade die de
passie van de acteur combineert met de elegantie en de
kracht van de acrobaat. Het publiek beleeft een on ge -
ziene theatrale, feestelijke processie vol plezier, humor
en spontaniteit in een mysterieuze plek ergens tussen
hemel en aarde.

Deze voorstelling speelt de begrippen rond groot en
klein, belachelijk en tragisch, de magie van de perfectie
en de charme van onvolkomenheden tegen elkaar uit.
De kracht en kwetsbaarheid maar ook de wijsheid en
vriendelijke aard van de clown staan centraal als sym -
bool voor de menselijkheid die in ieder van ons schuilt.

Deze unieke productie werd geregisseerd door Daniele
Finzi Pasca en ging in première in april 2005. Sindsdien
betoverde de show meer dan 8 miljoen mensen in 19
landen op 4 continenten.
De cast van Corteo bestaat uit 51 acrobaten, muzikanten,
zangers en acteurs van over de hele wereld.

Programma
• 15.00 uur Samenkomst in de lokettenzaal Station 

Antwerpen - Centraal, waar de 
toegangstickets verdeeld worden. 

• 15.15 uur   Vertrek van uit metrohalte “Diamant” 
met tramlijn 2 of 6 naar metrohalte 
“Sportpaleis” (het tramticket is begrepen
in het toegangsticket).

• 15.30 uur Onthaal aan de Lotto Arena 
Schijnpoortweg 119 te 2170 Antwerpen. 

• 16.00 uur Aanvang van de voorstelling Corteo.

• ± 18.00 u. Einde van de activiteit.

Prijs
€ 83,00 per per soon.
Dit bedrag omvat het toegangsticket (Circle 1), re ser  va -
tie- en administra tiekosten inbegrepen.

vrijdag 1 juli 2022

Cultuur

28
Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be28
Contactpersoon: 
André Verschelden  •  � 015 21 83 43  –  0472 792 781  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be
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De Spessart - een bosrijk natuurgebied - en de sfeervolle
stad Würzburg liggen in het uiterste noordwesten van
de deelstaat Beieren. Zij zijn een paradijs voor toeristen
met talrijke wandelpaden door de heuvels en groene
valleien, luisterrijke kastelen en schilderachtige stadjes
die vooral langs de Main-rivier liggen. We ontmoeten
hier ook de gebroeders Grimm die met hun sprookjes en
sagen wereldbekendheid verwierven en brengen een
uitgebreid bezoek aan Würzburg, een voormalige vorst -
bisschoppelijke residentiestad. Een bezoek aan het
meest prestigieuze bouwwerk van Würzburg – de Resi -
denz – mag zeker niet ontbreken. 
Kortom, een leuke gezellige reis om lang van na te genie -
ten!

Dag 1: Sint-Joris-Winge – Selingen-
stadt – Spessart
Vertrek om
• 7.00 uur aan de burelen van Violetta Cars, Leuvense -

steenweg 255 te 3390 Tielt-Winge (waar je je wagen op
de parking kan laten voor de duur van de reis) om
vervolgens om

• 7.25 uur halt te houden aan de overkant van het Ibis
Budget Hotel dat gelegen is Martelarenlaan 10, Leuven
(= achterzijde van het NMBS-station) en met de moge -

lijk heid om

• 8.15 uur op te stappen aan de autoweg E314 (afrit 29 -
P & R Houthalen-Helchteren).

Via Aken, Keulen en Frankfurt bereiken we Selingen -
stadt, de geboorteplaats van schilder Hans Memling. 
Middagmaal.
’s Namiddags brengen we er een bezoek aan de voor ma -
lige benedictijnenabdij met zijn mooie kloostertuin.
Nadien is er wat vrije tijd om in de lieflijke, historische
binnenstad de kleurrijke vakwerkhuizen te ontdekken
die getuigen van de grote bloei die Selingenstadt in de
mid deleeuwen heeft gekend vanwege de ambachten en
de handel. 
Vervolgens bereiken wij ons verblijfshotel. Tijd voor de
ka merverdeling, het avondmaal en de overnachting.

Dag 2: Würzburg
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Würzburg (± 128.000
inw.) waar we vanaf de vesting Marienberg een prachtig
uitzicht krijgen op de ligging van deze stad aan de Main.
In de vesting ontdekken we de rijke geschiedenis en cul -
tuur van Frankenland met als zwaartepunt de kwali -
teits volle werken van de beeldhouwer Tilman Riemen-
 schnei der in het Museum für Franken.
Middagmaal in Würzburg. 

Meerdaagse

van zondag 21 augustus tot en met donderdag 26 augustus 2022

De Spessart & Würzburg
Donkergroene wouden, verrukkelijke landschappen en schitterende
historische bezienswaardigheden
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Na de middag rijden we naar Veitshochheim ten noor -
den van Würzburg alwaar we de prachtige kasteeltuin
in rococostijl bezoeken met zijn talrijke beeldhouw -
werken, paviljoenen, fonteinen en rustieke plekjes. Deze
tuin is nog steeds één van de mooiste tuinen in zijn soort
in Europa.
Avondmaal en overnachting.

Dag 3:  Miltenberg – Wertheim
Na het ontbijtbuffet vertrekken we richting het pit to -
reske Miltenberg met haar indrukwekkende stadspoor -
ten, nauwe straatjes en talrijke vakwerkhuizen. Wij
maken een rondwandeling door de boven- en beneden -
stad. Nadien rijden we langs de Main stroomopwaarts
naar Wertheim waar de Tauber in de Main uitmondt. 
Middagmaal.
Vervolgens maken wij een boottocht (1 uur) op de Main
en aanschouwen we de prachtige ligging van Wertheim
die bekroond wordt met een indrukwekkende burcht.
Ten slotte ontdekken we tijdens een wijndegustatie de
plaatselijke wijnen van het ‘Liebliches Taubertal’.
Avondmaal en overnachting.

Dag 4:  Lohr – Mespelbrunn –
Aschaf fen burg
Na het ontbijtbuffet verkennen we in Lohr-am-Main het
kasteel waar Sneeuwwitje heeft gewoond. In het Spes -
sartmuseum vinden we zelfs haar spiegel terug! Dit is
een alleraardigst plaatsje met een schattig markt plein -
tje en mooie vakwerkhuizen. 
Middagmaal in het hotel.

Na de middag brengen we een bezoek aan het kasteel
van Mespelbrunn, een romantisch kasteeltje te midden
van de Spessartbossen.

Vervolgens rijden we naar de stad Aschaffenburg. Het
historische centrum van de stad biedt een harmonisch
samenspel van oude en nieuwe gebouwen. Het kasteel
Johannisburg, de pittoreske pleintjes, de oude Stiftskerk
en de Stiftsplatz maar eveneens schaduwrijke plekjes in
het kasteelpark langs de Main zullen ons bekoren. Vrije
tijd. 
Avondmaal en overnachting.

vervolg

Meerdaagse

30

Brochure_dec_2021_Opmaak 1  8/11/21  09:00  Pagina 30



Dag 5: Würzburg
Na het ontbijtbuffet brengen we een 2de bezoek aan
Würzburg. Op het programma staan het bezoek aan de
voor malige bisschoppelijke residentie met o.m. het
indrukwekkende en door de Italiaanse schilder Giovanni
Battista Tiepolo beschilderde trappenhuis. De “Residenz”
is opgenomen in de lijst van Werelderfgoed van de
UNES CO.
Nadien brengen we een bezoek aan de Kiliansdom, de
kathedraal van Würzburg, een geslaagde combinatie
van romaanse, barokke en moderne stijl.
Middagmaal in Würzburg.
Na de middag volgt een korte rondwandeling door het
historische centrum en is er vrije tijd om wat te winkelen
of om een terrasje op te zoeken. 
We keren terug langs de panoramisch gelegen Käppele,
een bedevaartkerkje in barokke stijl. Dit is een creatie
van de legendarische architect Balthazar Neumann die
tevens de residentie ontwierp. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 6: Büdingen – Sint-Joris-
Winge
Na het ontbijtbuffet verlaten we het hotel en rijden we
langs landelijke wegen naar Büdingen, een stadje
gelegen aan de uiterste noordwestrand van de Spessart.
Het plaatsje heeft haar middeleeuwse omwalling
grotendeels bewaard en bezit een fraai historisch
centrum met een kasteel en een hele reeks vakwerkhui -
zen. 
Middagmaal in Büdingen.
Vervolgens vatten we de terugreis aan via Olpe, Keulen
en Aken.
Voorziene aankomst op de P&R Houthalen-Helchteren
rond 18.30 uur – Leuven 19.15 uur – Sint-Joris-Winge 19.30
uur.

Ons hotel Jägerhof ***+ is rustig gelegen aan de rand van
het kleine plaatsje Weibersbrunn, middenin de fraaie
natuur van de Spessart. De gastvrije familie Roth zorgt
ervoor dat je je hier helemaal thuis zult voelen. Alle
kamers zijn voorzien van het nodige comfort. Het hotel
beschikt over een lift, een sfeervolle Stube en een grote
tuin met een mooi terras. ’s Morgens genieten we van
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een prima
verzorgd 4-gangenkeuzemenu.

Prijs
• € 782,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
• € 880,00 in een singlekamer.
In ons voorgestelde programma is de totaalprijs infor -
matief. Een prijsaanpassing is dus nog mogelijk.

De prijs omvat:
• Het vervoer in **** Touristclass autocar voorzien van

het nodige comfort met bekwame chauffeur en Ne -
der lands talige reisleider, hotelverblijf in half pen sion,
6 middag malen (hoofdschotel), de toegangs gelden
voor de voor malige benedictijnenabdij Se lin gen  stadt,
Museum für Franken in Würzburg, het Spes sart -
museum in Lohr-am-Main, de rondleiding in ka steel
Mespelbrunn, de toegang tot Residenz Würz burg, de
rondvaart in Wert heim en de wijndegustatie, het
audioguidesysteem, alsook de fooien voor de chauf -
feur, de gids, het hotel per soneel en de reis-, bij stands-
en annulatiever ze kering. 

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven en dranken.

Tip
Voor wie het vertrekuur van thuis uit wat vroeg uitvalt:
de contactpersonen kunnen een overnachting (zowel bij
een heen- als terugreis) voor je reserveren in het Ibis
Budget Hotel (hotel gelegen aan de achterzijde van het
NMBS-station Leuven – Martela ren laan 10).

Je betaalt hiervoor op 
- zaterdag 20 augustus: voor een single kamer: € 62,95; 

voor een dubbele of twin kamer: € 70,95;
- vrijdag 26 augustus: voor een single kamer: € 59,95; 

voor een dubbele of twin kamer: € 67,95.
Deze tarieven zijn per kamer per nacht, inclusief ontbijt
en city tax.
Ook hier geldt dat het richtprijzen zijn. Een kleine aan -
passing is dus mogelijk.

Meerdaagse

vervolg

Contactpersonen: 
Nicole Steveniers  •  � 016 81 29 69 – 0478 248 347  •  e-mail: nicole.steveniers@outlook.be
Lieve Brouns  •  � 03 216 04 98 – 0479 709 154  •  e-mail: lieve.brouns@skynet.be.
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De Marken is een veel minder bekende provincie dan
het op dezelfde hoogte gelegen Umbrië en Toscane. Het
wordt daarom ook wel het best bewaarde geheim van
Italië genoemd.
Het doet in alles denken aan het bekende Toscane, maar
hier is het minder toeristisch en echt een gebied waar
voornamelijk veel Italianen zelf op vakantie gaan.

Dag 1 - Dinsdag 13 september -
Zaventem - Bologna - Macerata
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem minstens
2 uur voor vertrek.
SN3125 met vertrek vanuit Zaventem om 11.45 uur en
aankomst in Bologna om 13.25 uur.
Transfer naar Macerata, de stad van de opera met haar
bekende Sferisterio. Dit gebouw is een voormalig sport -
stadion dat omgebouwd is tot een openluchttheater. De
akoestiek wordt er uitzonderlijk genoemd en er worden
nog heel wat opvoeringen gebracht.
Intrek in het hotel, avondmaal en overnachting.

Dag 2 - Woensdag 14 september -
Macerata - Urbisaglia – Abbazia
San Claudio - Abbazia di Fiastra -
Macerata
Na een versterkt ontbijt rit naar Urbisaglia. Bezoek aan
het Parco Archeologico. Middagmaal in een restaurant.

In de namiddag bezoek aan Abbazia San Claudio en
Abbazia di Fiastra. 
Rit naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 3 - Donderdag 15 september:
Macerata - Ancona - Sirolo -
Recanati - Macerata
Na een versterkt ontbijt rit naar Ancona en bezoek aan
de havenstad. Wandeling van de Cattedrale naar de Piaz -
za Cavour. Rit naar Sirolo. Middagmaal in een restaurant.
In de namiddag bezoek aan Recanati, geboortestad van
de bekende dichter Giacomo Leopardi. Eventueel met

Italië: De Marken (Le Marche in het Italiaans)

Het best bewaarde geheim van Italië! 

Meerdaagse

van donderdag 13 september tot en met dinsdag 20 september 2022
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nog een facultatief bezoek aan Casa Leopardi. Rit naar
het hotel voor het avondmaal en de overnachting.

Dag 4 - Vrijdag 16 september -
Macerata - Grotte di Frasassi -
Cingoli - Macerata
Na een versterkt ontbijt rit naar Grotte di Frasassi en
bezoek aan de grotten.
Dit grottencomplex ligt in een natuurpark in de
Italiaanse gemeente Genga en is uitgegroeid tot één van
de belangrijkste toeristische attracties van deze regio.
Middagmaal in een restaurant. Rit langs Cingoli, het
balkon van Le Marche met een stop bij Mulino Bravi, de
oudst werkende watermolen van de regio. Bezoek aan de
oude molen met eventueel een demonstratie van de
werking ervan. Rit naar het hotel voor het avondmaal en
overnachting.

Dag 5 - Zaterdag 17 september -
Macerata – Loreto - Jesi - Pesaro
Na een versterkt ontbijt rit naar Loreto en bezoek aan de

Basilica della Santa Casa. Middagmaal in een restaurant.
Rit naar Jesi voor een bezoek aan het wijnhuis Monte -
cap pone. Degustatie van verschillende wijnen en olijf -
oliën inclusief enkele hapjes. Rit naar Pesaro. Intrek in
het hotel, avondmaal en overnachting.

Dag 6 - Zondag 18 september -
Pesaro – Urbino – Gola del Furlo –
Pergola - Pesaro

Na een versterkt ontbijt rit naar Urbino. Bezoek aan het
Oratorio San Giovanni en het Palazzo Ducale. Mid dag -
maal in een restaurant. In de namiddag rit naar Gola del
Furlo voor een bezoek aan de kerk San Vincenzo. Rit naar
Pergola voor een facultatief bezoek aan Museo dei Bronzi
Dorati. Terugkeer naar het hotel in Pesaro voor het
avondmaal en overnachting. 

Dag 7 – Maandag 19 september -
Pesaro - San Marino - Pesaro
Na een versterkt ontbijt daguitstap naar San Marino, het
op vier na kleinste land ter wereld. Stadswandeling langs
de twee torens Rocca Guaita en Torre Cesta. Deze twee
torens liggen op Monte Titano, waar ook veel kraampjes

Meerdaagse

vervolg
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te vinden zijn waar je eten, drinken en souvenirs kunt
kopen. Wandel verder naar de derde toren Torre del
Montale waar je kan genieten van een prachtig uitzicht
over San Marino. Middagmaal in een restaurant. Rit naar
het hotel in Pesaro, avondmaal en overnachting.

Dag 8 - Dinsdag 20 september -
Pesaro - Gradara - Bologna -
Zaventem
Na een versterkt ontbijt rit naar Gradara voor een kort
bezoek aan één van de mooiste dorpen van Italië. Het
kasteel van Gradara is gebouwd tussen de 11de en de
15de eeuw en was lang onderwerp van een conflict
tussen de rivaliserende families in dit gebied. Door de
schrijver Dante werd het kasteel in zijn werk "de God de -
lijke Komedie” echter een symbool van liefde en passie.
Vrij middagmaal.
Transfer naar de luchthaven van Bologna. Vlucht SN3126
met vertrek vanuit Bologna om 14.10 uur en aankomst
in Zaventem om 15.55 uur.

Richtprijs: 
€ 1600,00 per persoon in een tweepersoonskamer.
€ 1740,00 in een singlekamer.

De prijs omvat: de vluchten, alle verplaatsingen ter
plaat  se, volpension (behalve de dag van vertrek en te -

rug  komst), Nederlandstalige gids, fooien voor gids en
chauf  feur, de inkomgelden voor de vermelde bezoeken,
de reis-, bijstands- en annuleringsverzekering.

Niet inbegrepen zijn:
De verblijfstaksen (lokale toeristenbelasting) - ter plaat -
se te betalen.
Persoonlijke uitgaven en dranken.

34
Contactpersoon: 
Erna De Cremer •  � tel.  053 78 82 85  –  0470 90 17 15  •  e-mail: erna.decremer@skynet.be

Meerdaagse

vervolg

Aandacht! 
Deze meerdaagse werd reeds gepubliceerd in het
voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaatre ge -
len geannuleerd. Nadien werden de deelnemende
leden door de vereniging volledig terugbetaald. 
Nu kan elk lid voor deze meerdaagse opnieuw
inschrijven, maar het lid dat in 2020 kon deelnemen
krijgt voorrang bij zijn/haar inschrijving.
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PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het ver -
zamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van
personen die lid zijn van de Vereniging voor het Vlaams
Overheidspersoneel vzw en/of deelnemen aan haar
activiteiten.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in
overeenstemming met de bepalingen van de toe pas -
selijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transpa -
rante informatie geven over welke gegevens we ver -
zamelen en hoe wij er mee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan de ver -
eniging erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hier -
navolgende verwerkingsprocedure.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken
wanneer 
• u zich inschrijft als toegetreden lid door betaling van

het jaarlijks lidgeld;
• u zich hierna inschrijft met een inschrijvingsformulier

om deel te nemen aan de activiteiten van de ver e ni -
ging;

• u hierbij of bij een andere gelegenheid via e-mail,
telefoon, gsm, …  aan de vereniging gegevens meldt die
nodig zijn voor de deelname aan de activiteiten naar
u toe.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, uw
adres, e-mailadres en telefoon- en gsm-nummer.

Deze persoonsgegevens kunnen alleen gebruikt worden
om u alle informatie aangaande de activiteiten van de
vereniging te bezorgen per post, via e-mail of via andere
kanalen.

De beheerder van het ledenbestand en de contact per -
sonen verwerken uw gegevens en zijn dus verant -
woordelijk voor de juiste verwerking ervan.
De voorzitter van de vereniging is de eindverantwoorde -
lijke van deze verwerking.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van boven -
genoemde doeleinden zoals voor ééndaagse activiteiten,

maar is genoodzaakt beroep te doen op een derde-
dienstverlener voor meerdaagse activiteiten en de ver -
zekeringen ervan.

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkings -
ver antwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving in -
zake gegevensbescherming. 
Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw
gegevens nooit aan derden doorgeven.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 3 jaar na hun
laatste gebruik. 
Wij zien erop toe dat uw gegevens niet worden mis -
bruikt. 
Wij maken back-ups van de gegevens om deze te her -
stellen bij fysieke of technische incidenten. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijde -
ring van uw persoonsgegevens. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen.

Melding van onze privacyverklaring staat in onze bro -
chure.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
kan haar privacy statement wijzigen.
Van deze wijzigingen wordt een aankondiging geplaatst
in de brochure van de vereniging.

Gedaan 14 mei 2018
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Frankrijk
Dijon
Jura

Fietstochten wandeling

Heist-op-den-Berg

Operette

Kasteel van Beersel

Stavelot

Francorchamps

Eupen

Brussel

Europese wijk

Antwerpen inde kijker

Duitsland

Cochem 

FrankrijkKatharen

Lay-out
Candace Verbeke • candace.verbeke@mobistar.be • 09 228 10 33

Druk
NV Drukkerij Verbeke • Lijnmolenstraat 34-36 • 9040 Gent • 09 228 10 33 • drukkerij.verbeke@skynet.be

Wat hangt er nog in de lucht?
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