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Dag ex-collega, 

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel nodigt je graag uit voor de 31ste Seniorendagen die plaatsvinden op 
23, 24, 25 en 26 mei 2023 in Sunparks Kempense Meren in Mol.

Er staan weer tal van leuke namiddagprogramma’s op de agenda: 

• Mol: dé toeristische trekpleister van de Kempen met in de noordelijke uithoek tegen de Nederlandse grens het bosrijke Postel 
en zijn imposante abdij. 

• Dessel: hier kom je alles te weten over radioactiviteit en nucleair afval. In bezoekers- en ontmoetingscentrum Tabloo gaan 
samen leren, beleven en ontspannen: je bezoekt er de interactieve expo en de nucleaire site. 

• Lommel: gelegen in de noordwesthoek van de provincie Limburg en bekend om zijn fijn witzand. Neem plaats in de Tschu 
Tschu-trein en ga mee op verkenning of ontdek tijdens de historische stadswandeling alle hoogtepunten in het centrum en de 
Sint-Pietersbandenkerk.

Wil je er zeker bij zijn? Reageer dan snel! Je kunt op een eenvoudige en vlotte manier online inschrijven via het e-loket 
(zie bijlage ‘hoe inschrijven?’). 

Hopelijk tot dan!
Stijn Haeseldonckx, 
Voorzitter

VOORWOORD



MIDDAGMAAL  
 
Sunparks Kempense Meren

Naar jaarlijkse traditie biedt de vzw Sociale Dienst je een 
heerlijk driegangenmenu aan (inclusief wijnen, water en 
koffie).

Waar: Postelsesteenweg 100, 2400 Mol
Hoe laat: 11.30 tot 13.15 uur

ONTVANGST
Sunparks Kempense Meren

In de voormiddag verzamelen we in Sunparks Kempense 
Meren. We ontvangen je graag met een aperitief en hapjes. 

Waar: Postelsesteenweg 100, 2400 Mol 
Hoe laat: 10.30 tot 11.30 uur



NAMIDDAGPROGRAMMA 
14 tot 17.30 uur 

Tabloo

Laat je verrassen en ontdek hoe een onzichtbare wereld voor je opengaat. Bezoek 
een nooit eerder geziene interactieve expo in België over radioactiviteit! 

Ga op ontdekkingstocht en kom alles te weten wat met radioactiviteit en radioactief 
afval te maken heeft, ervaar hoe radioactiviteit op een wonderlijke manier haar 
geheimen één per één voor je prijsgeeft. Dompel je onder in een onzichtbare wereld 
en ervaar radioactiviteit op een unieke manier. Ontdek hoe NIRAS het radioactieve 
afval beheert en voor welke uitdagingen ze staan. Kom te weten hoe de bevolking 
mee naar oplossingen zoekt voor het radioactieve afval. Pluis uit welk onderzoek 
naar nucleaire toepassingen er vandaag allemaal gebeurt. Naast de expo kan je ook 
terecht in een kennisruimte waar je meer te weten komt over de werking van NIRAS 
en de nucleaire geschiedenis van de streek.

Het is de eerste keer in België dat een expo over radioactiviteit op deze manier wordt 
aangepakt, met veel beleving en tal van interactieve en multimediale toepassingen. 

Zin in een uitstap naar een onzichtbare wereld? Al doende kennismaken met 
radioactiviteit, het beheer van radioactief afval en het onderzoek naar nucleaire 
toepassingen? Kies dan voor Tabloo. Gratis consumptie inbegrepen.

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers Maximaal 50/75 deelnemers per dag 



Geleid bezoek aan de Abdij van Postel

Tijdens de rondleiding maak je samen met een gids kennis met 
de prachtige en eeuwenoude abdij van Postel. Reeds in 1140 
werd deze abdij van Norbertijnen gesticht in de noordelijke 
uithoek van de huidige Molse gemeente. In latere eeuwen kwam 
de abdij op de grens met de Noordelijke Nederlanden te liggen. 
Het voortbestaan van de abdij was meermaals onzeker, maar 
door een voortdurende inzet en de hulp van zoveel mensen kon 
de abdij in 2021 ook het feestjaar ‘900 jaar norbertijnen’ vieren.

Tijdens 9 eeuwen werden de verschillende gebouwen opgericht. 
Voor het bouwen van de huidige laat-romaanse kerk ging men 
zelfs tufsteen halen in het vulkanisch gebied van het Duitse 
Eifelgebergte. Andere abdijgebouwen werden opgetrokken en 
regelmatig gerestaureerd.

Wist je dat de Postelse abdijkaas momenteel nog steeds wordt 
geprezen omwille van zijn kwaliteit en verscheidenheid? Een 
bekend streekproduct! De abdij bezit daarnaast ook een mooie 
kruidentuin met geneeskrachtige planten.

Na de rondleiding kan je in de winkeltjes een kijkje nemen 
en genieten van al het lekkers dat de abdij te bieden heeft en 
vergeet ook niet het Postel abdijbier! Gratis consumptie, film, 
kruidendrankje en kaasproevertje inbegrepen.

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
210 deelnemers per dag 
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Boottocht met Passagiersschip Zander

Vaar mee met Passagiersschip Zander en ervaar de Kempense 
kanalen en sluizen. Kom tijdens de vaart meer te weten 
over het ontstaan van de kanalen, de ontdekking van het 
witzand en de toepassingen ervan. Daarnaast leer je meer 
over de witzand-ontginner Sibelco, de meren en hun herbe-
stemming. Drankmogelijkheid tijdens de rondvaart. Voor meer 
info: www.dezander.be. Gratis consumptie inbegrepen.

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
120 deelnemers per dag 



Natuurwandeling Buitengoor (± 5 km) 

Relaxen aan het water

Niets is zo rustgevend als water, en dat is in Mol overal te vinden. 
Langs de vele meren floreert de natuur. De perfecte setting 
om te kuieren en te relaxen. Trek dus stevige en waterdichte 
wandelschoenen aan en ga mee op ontdekkingstocht met een 
natuurgids.

Welkom in het land van de 101 meren. Hier vind je de grootste 
binnenmeren van Vlaanderen. Ooit was dit een schraal heide-
landschap, tot men turf en wit zand ging ontginnen waardoor 
er diepe plassen ontstonden die uitgroeiden tot meren. Het 
leidde tot tal van natuurgebieden die naadloos op elkaar 
aansluiten. Kilometers wandelpaden brengen je doorheen het 
Buitengoor, De Maat of Den Diel, goed voor uren wandelplezier. 
Nu eens droog, dan weer zompig. Trek je wandelschoenen of 
zelfs laarzen aan om natte voeten te vermijden. Het Buitengoor 
is een brongebied met veen, heide en moerasbos. Door sterke 
beïnvloeding van zowel grondwater als kanaalwater, krijg je 
een vegetatie die zo bijzonder is dat ze jaarlijks tientallen 
wetenschappers aantrekt. (bron: Kempen.be). Gratis consumptie 
inbegrepen. 

Niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Goede wandelschoenen vereist 
laarzen aangeraden

Maximaal
50 deelnemers per dag 



Busrondrit Merentocht 

Het blauwe water blijft één van de grootste troeven van Mol. 

Maar welke meren vind je nu in Mol? Ontdek ze samen met de 
gidsen van Mol, zij begeleiden je langs de grootste binnenmeren 
van Vlaanderen: bos en natuur, groen en blauwe meren! Gratis 
consumptie inbegrepen.

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
150 deelnemers per dag 



Geleide stadswandeling in Lommel met bezoek 
aan de Sint-Pietersbandenkerk (±4km)

Tijdens deze historische stadswandeling leidt een gids van 
Toerisme Lommel je langs alle hoogtepunten in het centrum. 
Denk bijvoorbeeld aan het Marktplein met Raadhuis, het 
Vredegerecht, de kiosk en Teutenbeeld, of het Hertog Janplein 
met het Huis van de Stad. Ook het Glazen Huis en de glasshop in 
Toerisme Lommel, het Prinses Astridpark en cultuurcentrum De 
Adelberg passeren de revue. Naast de zichtbare schatten ontdek 
je ook heel wat verborgen pareltjes. Het hoogtepunt 
is het bezoek aan de Sint-Pietersbandenkerk met haar 
recent gerestaureerde muurschilderingen. Gratis consumptie 
inbegrepen.

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
75 deelnemers per dag 



Kom proeven van de golfsport!

Kom proeven van de verrassende golfsport. Golf is weliswaar een 
sport met een laag risico op blessures, maar tegelijkertijd toch 
intens. Het houdt je fit en scherpt je concentratie, coördinatie 
en geheugen aan. Tijdens deze golfinitiatie kan je kennismaken 
met de basistechnieken van de golfsport: lange slagen, chippen 
en putten. Je speelt golf lekker buiten in de natuur en ontmoet 
altijd wel nieuwe mensen. Bovendien geeft de golfsport je een 
perfect excuus om erop uit te trekken. Lijkt golf je wel wat, maar 
heb je nog nooit de kans gehad om een balletje te slaan? Dan 
heb je nu de mogelijkheid een keer te proeven van de golfsport 
bij de Kempense Golf Club. Al het noodzakelijke materiaal krijg je 
gedurende de initiatie gratis ter beschikking. Voor deze activiteit 
is geen gratis consumptie inbegrepen.

Niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
48 deelnemers per dag 



Rondrit met de Tschu Tschu-trein naar 
Kattenbos

Zo zag je Lommel nooit eerder: met de Tschu Tschu-trein! 
Tijdens deze rondrit neemt een gids je mee langs een aantal 
hoogtepunten van de stad. Stap in aan het Huis van de Stad 
en laat je vervoeren richting de Duitse Militaire Begraafplaats, 
de grootste West-Europese begraafplaats uit Wereldoorlog II. 
Vervolgens rijd je naar Kattenbos. Dit schitterend wandelgebied 
lokt jaarlijks veel bezoekers en herbergt de Leyssensmolen. 
Eindigen doe je in het levendige centrum van Lommel. Deze 
treinrit is een unieke mogelijkheid voor wie Lommel eens op een 
andere manier wilt bezoeken. Gratis consumptie inbegrepen.

Niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, 
wel geschikt voor mensen 
slecht te been

Maximaal
50 deelnemers per dag 



Vrije namiddag Lommel 

Gezellig kuieren en shoppen? Dat doe je in het stadscentrum van 
Lommel! Slenteren langs de winkels en authentieke boetiekjes, 
even op adem komen op een terrasje of in een hip koffiehuisje, 
verrast worden door culinaire hoogstandjes, genieten van 
kunst en cultuur ... In het gezellige stadscentrum van Lommel 
wandel je van de ene ervaring naar de andere. Het heeft alle 
ingrediënten voor een heerlijk namiddagje uit op eigen tempo. 
Gratis consumptie inbegrepen. 

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
200 deelnemers per dag 



Vrije namiddag Sunparks Kempense Meren 

Ontdek Sunparks Kempense Meren! Bezoek de shop of ‘house 
of games’. Doe een leuke activiteit zoals een spelletje minigolf, 
bowling (niet op woensdag) of maak een mooie wandeling op 
het domein. Brasserie De Hoeve is elke dag geopend, bij mooi 
weer kan je relaxen met een drankje aan het strand van de 
gezellige Beach Bar.

De activiteiten zijn zelf te betalen. Gratis 2 consumpties 
inbegrepen te gebruiken binnen de drankgelegenheden van 
Sunparks Kempense Meren

Toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Maximaal
200 deelnemers per dag 



AVONDMAAL  
 
Sunparks Kempense Meren

Na het namiddagprogramma keren we terug naar Sunparks 
Kempense Meren voor een broodjesmaaltijd.

Waar: Postelsesteenweg 100, 2400 Mol
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur



Uiterste inschrijvings- en betaaldatum: 28 februari 2023 
Registreer je inschrijving online via het e-loket van de vzw 
Sociale Dienst. Voor meer uitleg raadpleeg je de bijlage 
‘Hoe inschrijven?’. 

Inschrijvingsgeld: 30 euro per persoon 
Je inschrijving is pas definitief als je inschrijvingsgeld gestort is 
op het rekeningnummer BE63 0682 0820 8608. 

Vermeld bij je betaling zeker de gestructureerde mededeling 
die je helemaal onderaan vindt op je overschrijvingsformulier. 
Vergeet niet een keuze te maken uit de verschillende 
namiddagprogramma’s. 

Belangrijk
1. Omdat voor de meeste programma’s het maximaal aantal 
 deelnemers beperkt is, maak je een eerste, tweede en 
 derde keuze. Je eerste, tweede en derde keuze (en deze van je 

eventuele partner) registreer je online. 
2. Pas de geldende coronamaatregelen toe. 

Meer informatie
Op het algemeen nummer van de Sociale Dienst: 
02 553 48 98 - bereikbaar iedere werkdag tussen 8.30 en 12 uur. 

Dinsdag 23 mei 2023
• Antwerpen (Crowne Plaza Hotel) Gerard Le Grellelaan 10, 

2020 Antwerpen 
•  Berchem (voorkant station) Borsbeekbrug, 2600 Berchem 
•  Geel (parking stadion De Leunen) Rauwelkoven 43, 

2440 Geel 
•  Herentals (station) Stationsplein 1, 2200 Herentals 
•  Lier (parking Carrefour) Lintsesteenweg 4, 2500 Lier 
•  Mechelen (P+R randparking) Douaneplein 24, 

2800 Mechelen 
•  Schoten (P+R Keizershoek - Bredabaan - Merksem) GPS: 

Fortsteenweg 2, 2170 Merksem)
• Turnhout (Brasserie het Stadspark) Parklaan 56, 

2300 Turnhout

Woensdag 24 mei 2023 
•  Brussel Nieuw! Metro station Heizel - Atletenlaan 1 - 1020
 Brussel (Parking auto’s : Brussel Expo Parking B - Keizerin
 Charlottelaan 6 1020 Brussel) (Opgelet: deze parking is
 betalend. Je komt best met het openbaar vervoer naar de
 opstapplaats.)
•  Halle Nieuw! (Hoofdparking Provinciedomein Huizingen)
 Henry Torleylaan 100, 1654 Beersel
•  Hasselt (parking Kinepolis) Via Media 1, 3500 Hasselt
•  Hechtel-Eksel (OC Ontmoetingscentrum De Schans)

INSCHRIJVEN EN BETALEN OPSTAPPLAATSEN



 Rodekruisplein 10, 3940 Hechtel-Eksel
•  Leuven (station – voor het Vlaams Administratief Centrum)
 Diestsepoort, 3000 Leuven
•  Machelen (achterzijde Makro Parking 2/Drive-in)
 Woluwelaan 11, 1830 Machelen
•  Rekem (Psychiatrisch ziekenhuis) Daalbroekstraat 106, 

3621 Rekem
•  Tienen (voorkant station) Vierde Lancierslaan, 3300 Tienen
• Tongeren (busparking) Dirikenlaan, 3700 Tongeren

Donderdag 25 mei 2023 
•  Aalst (parking voetbalveld K.V.C. Eendracht Nieuwerkerken)
 Schoolstraat 24/A, 9320 Nieuwerkerken
•  Deinze (Brielparking naast De Brielpoort en Museum van
 Deinze en de Leiestreek) Lucien Matthyslaan, 9800 Deinze
•  Dendermonde (voorkant station) Statieplein,
 9200 Dendermonde
•  Geraardsbergen (parking Vesten) Vesten,
 9500 Geraardsbergen
•  Ninove Parking aan de Gemeentehuisstraat, 9402
 Meerbeke (op de hoek met de Kwadestraat-Zuid, nabij
 trefcentrum De Linde)
•  Oudenaarde (parking Smallendam) Smallendam,
 9700 Oudenaarde
•  Sint-Niklaas (achterzijde station) Noordlaan,

 9100 Sint-Niklaas
•  Zottegem (Bevegemse Vijvers) 9620 Zottegem

Vrijdag 26 mei 2023
•  Brugge (Bargeplein - kant toilettengebouw) 8000 Brugge
•  Diksmuide (parking station) 8600 Diksmuide
•  Eeklo (parking station) Gentsesteenweg - langs N9 Gent - 

Eeklo – Brugge, over tankstation Gabriëls, 9900 Eeklo
•  Gent (Watersportbaan - roeiclub) Yachtdreef 2, 9000 Gent
•  Gentbrugge (P+R Arsenaal) Brusselsesteenweg,
 9050 Gentbrugge
•  Ieper (busparking Oudstrijderslaan bij voormalig 

Goederenstation NMBS - parking hoek Oudstrijderslaan 
met Dikkebusseweg) 8900 Ieper

•  Kortrijk (bushalte Expo Hallen) Doorniksesteenweg 216,
 8500 Kortrijk
•  Oostende (parking visserijschool) Mercatorlaan 15,
 8400 Oostende
•  Tielt (parking Ringlaan) Ringlaan, 8700 Tielt
•  Vlissingen (station) Stationsplein, 4382 NN Vlissingen NL
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Samenstelling 
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Voorzitter vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 
Havenlaan 88 bus 51, 1000 Brussel

Uitgave 
Februari 2023



vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
Havenlaan 88 bus 51 
1000 Brussel

socialedienst@vlaanderen.be


