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Dagtrips voor groepen!

AUTOCAR-, CRUISE- & VLIEGVAKANTIES

2023
promotiereizen | themareizen | showprogramma’s | toeristische daguitstappen

120
toeristische dagtrips

voor groepen en

verenigingen

Meer dan
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Beste voorzitter,
penningmeester, reisverantwoordelijke,

In deze nieuwe uitgave van onze brochure “Dagtrips voor groepen” bieden wij u als

vriendenkring, vereniging of bedrijf, die er een dagje op uit willen, een waaier aan

nieuwe dagreizen en bezoekmogelijkheden. 120 kant-en-klare dagreizen zijn in deze

brochure verzameld en daarmee is Verhoeven Busreizen de grootste in Vlaanderen.

In 2023 gaan we met onze nieuwe promotiereis naar een Kamelenboerderij en de klokken in de Peel.

Deze daguitstap is te combineren met andere bezoekmogelijkheden

die u uitgebreid terug kan vinden in onze brochure op p 5.

Alle reizen zijn speciaal samengesteld op maat van groepen en verenigingen.

Het aanbod is heel divers, zodat u zonder twijfel uw favoriete reis ontdekt. Promotiereizen,

budgetvriendelijke dagreizen, toeristische reizen, winkelreizen, evenementen en

showprogramma’s: u zal probleemloos de geknipte reis voor uw groep vinden. 

Bovendien kunnen alle programma’s aangepast worden aan uw wens en uw budget.

Groepsprijzen op aanvraag: wanneer u deze vermelding aantreft, berekenen wij

voor u graag het voordeligste groepstarief. Naargelang periode, datum en reisdag

kunnen we voor u dé beste en voordeligste groepsprijs berekenen.

U bespaart al vlug enkele euro’s per persoon!

Met onze ervaring kunnen wij u deze reizen aanbevelen, temeer omdat wij ervan

overtuigd zijn dat u nergens een betere prijs-kwaliteitverhouding zult vinden. 

Wij zorgen er alvast voor dat uw uitstap een boeiende, leerrijke maar ook een prettige gebeurtenis

wordt! Alle reizen dragen trouwens de kwaliteitsstempel van Verhoeven Busreizen!

Wij hopen u en uw gezelschap binnenkort te mogen verwelkomen!

Johan & Rudy Verhoeven

Zaakvoerders Verhoeven Busreizen

Een dagje uit, dag in, dag uit!
Verhoeven busreizen koestert reislustige groepen

INLEIDING
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Reisinfo
Per 20 betalende personen reist de 21ste persoon GRATIS*  (*op de brochureprijs)

Inbegrepen in de prijzen & toegangsgelden
De opgegeven prijzen omvatten alles wat in deze brochure uitdrukkelijk 
vermeld wordt. Waar we de entreeprijzen kenden, hebben we zoveel mo-
gelijk de prijzen meegedeeld. Niet alle prijzen waren echter op het ogen-
blik van de samenstelling van deze brochure gekend. In de vermelde prij-
zen zijn telkens de reis en de rondritten met onze luxe autocars voorzien. 
Alles kan doorgaan op voorwaarde dat de leveranciers beschikbaar zijn.
Prijzen geldig met vertrek uit de provincie Antwerpen. Voor andere 
opstapplaatsen buiten de provincie op aanvraag.

Vertrek- en aankomsturen
Onze prijzen werden berekend op basis van de vertrek- en aankomsturen 
die zijn weergegeven in het reisprogramma. Conform de wetgeving op 
de rij- en rusttijden die van kracht is sinds 11 april 2007, worden alle rei-
zen uitgevoerd met één chauffeur binnen een maximum diensttijd van 15 
uren, op- en afstaproute inbegrepen.Tenzij anders vermeld in de brochure 
of indien de klant uitdrukkelijk een aanpassing wenst te maken van ver-
trek en aankomst, kan dit steeds aangepast worden in samenspraak met 
de verantwoordelijke van de groepsreizen.

Datum van de reis
De groep is vrij de datum zelf uit te kiezen. Sommige attracties zijn op be-
paalde dagen gesloten. Dit werd, indien gekend, vermeld in de brochure.

Programma’s
Andere bezienswaardigheden kunnen op aanvraag ingelast worden. Ook 
extra maaltijden bijvoorbeeld ’s morgens en/of ‘s avonds kunnen besteld 
worden. Het programma kan steeds in onderling overleg gewijzigd wor-
den.

Opstapplaats
De groep bepaalt zelf de opstapplaats. Meerdere opstapplaatsen zijn 
steeds mogelijk na samenspraak met het kantoor.

Wijzigingen
Indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen in de onkosten, inkom-
gelden of als er fouten in de tekst geslopen zijn, kan Verhoeven Busreizen 
genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen.
Indien bij een gekozen dagtocht uit de groepenbrochure, de verplichte 
rij- en rusttijdenwet voor de chauffeur dreigt te worden overschreden 

omwille van uw opstapplaats(en), dan behouden wij ons het recht om 
een aan/afvoerchauffeur te voorzien om uw groep veilig thuis te brengen. 
Het tarief hiervoor bedraagt 50 à 100€ naargelang de tijdspanne die zal 
moeten worden overbrugd. Dit bedrag zal in samenspraak met u worden 
verrekend in de prijs per persoon.

Autocars
De reizen worden steeds uitgevoerd met autocars voorzien van alle com-
fort zoals: bar, koude en warme dranken, koelkast, toilet, dvd, enz. Voor 
groepen van meer dan 50 personen beschikken wij over een dubbeldek 
autocar. Graag geven wij hiervoor een aangepaste prijs.

Onze chauffeurs
Door hun jarenlange ervaring zijn onze chauffeurs plichtsbewust en 
hulpvaardig. Zij brengen u veilig en comfortabel naar de mooiste plekjes 
tijdens uw uitstap. Hun beroepskennis en de rijvaardigheid waarover zij 
beschikken, zorgen voor het welslagen van uw dagtrip.

Deskundige reisleiders
Onze reisleiders staan garant voor de perfecte uitvoering van iedere reis. 
Zij hebben een grondige kennis van het reisprogramma en de daaraan 
verbonden bezoeken. Meestal hebben onze reisleiders een erkend diplo-
ma, afgeleverd door de F.B.A.A. (Federatie van de Belgische Autobus- en 
Autocarondernemers). Op sommige reizen is het ook mogelijk dat er een 
beroep wordt gedaan op plaatselijke reisleiding. Deze uitstappen worden 
dan verzorgd door gidsen van plaatselijke toeristische diensten.

Dienstvergoedingen
Bent u tevreden over de inzet en de correcte vriendelijkheid van de chauf-
feur en de gids, dan staat het u vrij dit op het einde van de reis te tonen.

Roken in de autocar
Al onze autocars zijn rookvrij. De rokers hebben bij de regelmatige stops 
voldoende gelegenheid om een sigaretje op te steken.

Inlichtingen
Alle inlichtingen voor groepen kan u steeds telefonisch bekomen op het 
nummer: 03 311 59 59. Van maandag tot donderdag van 09.00 tot 14.00 
uur. U bent ook steeds welkom op ons kantoor te Rijkevorsel waar wij 
graag samen uw reis bespreken.

BOEKING & INFO :

03 311 59 59
www.verhoeven.be

Reisadvies: Graag geven wij u tijdens uw reisbespreking of vergadering/bijeenkomst het nodige reisadvies over onze prijzen, groepsrei-
zen, programma’s, autocars, bezienswaardigheden en alle andere nodige info.

> Telefonisch op het nummer 03 311 59 59 (vragen naar Manuella Decock)
> Per e-mail: m.decock@verhoeven.be
> Een bezoek aan ons kantoor te Rijkevorsel

> Of, wij komen bij u ter plaatse voor een reisbespreking
> U ontvangt een schriftelijke reisbevestiging van de reis
> TEN LAATSTE 5 WERKDAGEN voor afreis vernemen we graag het juiste aantal deelnemers
> Na de reis ontvangt u een factuur voor betaling

> Per 20 betalende personen, reist de 21ste persoon GRATIS*!
 (*op de brochureprijs)

Wij komen bij u ter plaatse

Hoe reserveer ik een dagreis voor groepen

GRATIS*

I 3 INLEIDING
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AUTOCARVERHUUR

4 I INLEIDING

U verkiest uw reis zelf te organiseren? Geen probleem! Dan huurt u gewoon een autocar van Verhoeven.
We bieden u de scherpste en voordeligste prijzen voor al uw busritten:

>  dagreizen,
>  halvedaguitstappen,
>  meerdaagse reizen,
>  transfers naar theater,
>  avondrit,
>  showprogramma’s,
>  sportverplaatsing,
>  schooluitstappen,
>  enz…
VRIJBLIJVEND PRIJSOFFERTE

Prijs per autocar

Verhoeven Busreizen is specialist in het organiseren van groepsreizen
op maat en naar ieders budget!

Zowel voor korte als lange ritten hanteren wij uiterst concurrentiële prijzen!

Bij Verhoeven hebt u de keuze uit autocars van 30 tot 90 plaat-
sen met daartussen alle groottes. Ze zijn recent gebouwd,
worden geregeld vernieuwd en bieden een optimaal comfort. 
Aan boord van verschillende autocars vindt u een bar met koude 
en warme dranken, toilet, dvd en full airconditioning. 
Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen:

> Liftbus voor max. 15 rolstoelen
> Maxi Comfort Class (met extra beenruimte)
> Royal Class (met extra beenruimte + beensteun)

We overlopen graag met u de details
over de uitvoering van de autocars.

Onze autocars

LUXE TOURINGCARS VOORZIEN VAN BAR, TOILET, DVD, AIRCONDITIONING

VAN 30 - 40 - 44 - 48 - 50 - 60 - 90 ZITPLAATSEN

ROYAL CLASS TOURINGCARS TOT 44 ZITPLAATSEN MET EXTRA BEENRUIMTE

MAXI COMFORT CLASS TOURINGCARS TOT 48 ZITPLAATSEN

LIFTBUS MET PLAATS VOOR MAX. 15 ROLSTOELGEBRUIKERS

AANHANGWAGEN VOOR 30 FIETSEN

Vrijblijvende prijsofferte

Dé
scherpste

prijs!
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Na het vertrek rijden we naar het Brabantse plaatsje Berlicum. Hier 
brengen we een bezoek aan de kamelenboerderij Smits. 
Bij de excursie wordt begonnen met een presentatie over kamelen, 
de kamelenmelk en het bedrijf dit onder het genot van een kopje 
koffi e of thee met cake. Daarna volgt de rondleiding over het be-
drijf en krijgen we bij de melkstal uitleg over hoe het melken in zijn 
werk gaat. In het voorjaar en de zomer staan de kamelen bij mooi 
weer buiten en gaan we natuurlijk bij de wei kijken. De kamelen 
kunnen er geaaid en geknuffeld worden en uiteraard mag proeven 
van de heerlijke kamelenmelk niet ontbreken. 
Na het middagmaal rijden we naar Asten voor een bezoek aan het 
Klok en Peelmuseum. Het toont ons de grootste collectie luidklok-
ken en beiaardklokken ter wereld en bekijken er zelfs de replica van 
de grote klok van de Notre Dame van Parijs die in Asten gegoten is. 
In het Peelmuseum ontdekken we de bijzondere geschiedenis die 
miljoenen jaren terug gaat. We ontdekken er verhalen over dieren 
en planten, waaronder fossielen uit de prehistorie, een mammoet-
skelet, een prehistorische walvis en het toont ons het verhaal van 
de turfwinning in de Peel. ’s Avonds mogelijkheid voor uitgebreide 
broodmaaltijd.                          
Niet inbegrepen: toegang kamelenboerderij (± 6 euro) - toegang 
museum Klok en Peel (± 8 euro). 
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 52.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 54.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 57.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 61.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 67.50

1.  Kamelenboerderij  en
klokken  in  de  Peel

Middagmaal inbegrepen

vanaf  € 52,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - tas koffi e met plak cake

- driegangenmiddagmaal 

Promotiereis  2023

I 5

In plaats van 2 bezoeken kan er ook geopteerd worden voor
1 bezoek en rondrit:

Rondrit Peel
Een unieke rondrit door de Peel een beschermd natuurgebied met een rijke historie 
en een roerig verleden rondom de grondstof turf. Het is niet moeilijk om het ware 
leven van de turfstekers te verbeelden. Tijdens een rondrit vertelt de gids ons allerlei 
wetenswaardigheden over de Peel en zijn bewoners.

DAGREIZEN
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Na de koffi e of thee met  koffi ekoek, brengen we een bezoek aan 
Poperinge. Tijdens de middeleeuwen was Poperinge een belangrijke 
lakenstad, maar kreeg in 1343 weefverbod opgelegd. 
De hop cultuur bracht uiteindelijk redding. Tijdens WO I bleef de 
stad onbezet gebied achter het front en werd de stad het favoriete 
ontspanningsoord voor Britse soldaten. We maken een wandeling 
langs de prachtige St.Bertinuskerk, de Gasthuiskapel, het Hopmuse-
um, het geboortehuis van burggraaf Dirk Frimout, het Talbot House 
en de Grote Markt. Langs de Sint-Annastraat met het weeuwhof 
een soort middeleeuws begijnhof, de WO I cité, het stadhuis met 
dodencellen, de executiepaal enz. 
Na het middagmaal maken we een mooie rondrit door Frans-Vlaan-
deren. We rijden door Cassel, gelegen op een heuvel 176m boven 
de vlakte van Vlaanderen. Tegenwoordig staat Cassel bekend om 

zijn belangrijke toeristische activiteit, zowel vanwege zijn architectu-
raal, historisch als cultureel  erfgoed. Het stadje Cassel is bekroond 
met de titel van favoriet dorp 2018 van Frankrijk. We rijden ver-
der met prachtige vergezichten over het Vlaamse vlakke land met 
dorpjes als Zermezele-Bavikhove en Noordpeene. Via Arnèke met 
de hallenkerk uit de 16de eeuw, Ekelsbeke gelegen aan de ijzer met 
prachtig kasteel, Wormhout, Herzele en Watou. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 75.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 78.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 81.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 86.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 92.50

2.  Poperinge - rondrit
Frans  Vlaanderen

Koffi  e met koffi  ekoek, middagmaal
en broodjesmaal inbegrepen

Deze reis kan ook gecombineerd worden 
met andere bezienswaardigheden:

Hopmuseum
Het hopmuseum is gevestigd in het Stadsschaalcom-
plex. Hier werd vroeger de hop gewogen, gekeurd en 
gestapeld. Een kenner neemt je mee op sleeptouw 
doorheen het museum en maakt je wegwijs in de ge-
schiedenis, de teelt en de hoppepluk van vroeger en 

nu (toegang hopmuseum ± 7.50euro - plaatselijke gids
± 60 euro/30 personen).

’t Hoppecruytje in Proven
Een levendig bezoek over de geschiedenis van de hop, 
haar geneeskundige werking, teelttechniek en verwer-
king. We eindigen de rondleiding met een proevertje 
en een vleugje accordeon muziek die je in de hopsfeer 
van toen brengt (toegang ± 8.50 euro).

vanaf  € 75,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek
- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd bestaande
uit dubbele boterham ham, dubbele boterham kaas

en koffi e of thee

Talbothouse
Het Talbothouse is nog in dezelfde toestand als in 
1915, het was een ontmoetingsplaats voor Britse mi-
litairen zonder onderscheid van rang of stand. Alleen 
daarom was het uniek. Het is een museum met schil-
derijen, foto’s en tekeningen van artistieke handen die 
het dagelijkse leven schetsten achter het front (toegang 
inclusief introductie door videogids (± 8 euro) - indien 
plaatselijke gids gewenst ± 40 euro/25 personen).

DAGREIZEN
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We worden ontvangen in Oudenaarde met koffi e en een matten-
taart. Na de morgenstop maken we een rondrit langs onder andere 
de abdij van Maagdendale, de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, 
het Liedspark met kasteel en de Gevaertswijk. 
In de schaduw van de textielfabrieken liet Omer Gevaert een woon-
wijk bouwen om zijn arbeiders te huisvesten. We brengen een ge-
leid bezoek aan het Mou-museum met de 1000-jarige geschiede-
nis van de stad. Het museum bevindt zich in een van de mooiste 
stadhuizen van België. Oudenaarde genoot eeuwenlang wereld-
faam om zijn wandtapijten, vooral de ‘verdures’ (groentapijten met 
prachtige landschappen) waren gegeerd. Het museum herbergt 15 
wandtapijten, waarvan het grootste deel uit de 16de en 17de eeuw 
dateert. In drie andere stadhuiszalen ontdek je dat Oudenaarde ook 

een belangrijk centrum van edelsmeedkunst was. De collectie De 
Boever-Alligoridès is een van de grootste zilvercollecties van Vlaan-
deren met topstukken uit elf Europese landen. 
Na het middagmaal maken we een rondrit door de Vlaamse Ar-
dennen. Onze tocht gaat langs een van Vlaanderens mooiste land-
schappen, dorpjes en heuvels. Langs Petegem, Tiegemberg, het 
kunstenaarsdorpje Kwaremont, het monument van Karel van Wij-
nendale, oprichter van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen, 
verder langs de Patersberg, de Hotondberg hoogste punt van Oost 
Vlaanderen, Louise-Marie met de muziekberg, verder over de Taai-
enberg, de Stationsberg, Steenbeekdries, Mariaborrestraat en langs 
de Koppenberg terug naar Oudenaarde. 
Niet inbegrepen: toegang Mou museum en plaatselijke gidsen (toe-
gang ±4 euro - gids ±60 euro/20 personen). Maandag gesloten.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 76.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 79.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 81.50   
  Groep van 30 tot 34 personen: € 85.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.50

3.  Oudenaarde  en
Vlaamse  Ardennen

Koffi  e met mattentaart
- middagmaal en avondmaal

inbegrepen

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
stadswandeling.

Centrum Ronde van Vlaanderen
Toen op 25 mei 1913 voor het eerst renners aan hun 
Ronde van Vlaanderen begonnen, hebben ze wellicht 
nooit vermoed dat we meer dan 100 later het nog 
steeds zouden vieren. De Ronde is uitgegroeid tot 
“Vlaanderens Mooiste” en de spiegel om door te kij-
ken hangt in Oudenaard. Hier is het alle dagen Ronde 
van Vlaanderen. In het centrum van de Ronde van 
Vlaanderen wordt met multimediale middelen duidelijk 
gemaakt hoe belangrijk wielrennen voor de regio wel 
is. Hier kan je in de huid kruipen van oude Flandriens. 
Op de interactieve attracties ervaar je de nijdigheid van 
de bulten van de Vlaamse Ardennen. Je kan er genie-
ten van een panoramische fi lm op drie grote schermen 
of je laten fotograferen op het ereschavot van de ronde 
naast je persoonlijke wielerhelden (toegang ±7.50 euro 
drankje inbegrepen). Maandag gesloten.

Stadswandeling 
Historische wandeling door Oudenaarde, langs o.a. het 
Stadhuis, de Markt, de St.Walburga kerk, het Onze-
Lieve-Vrouwhospitaal, het Bisschopskwartier, het huis 
van Margaretha van Parma, het Begijnhof enz. Aan-
sluitend wandeling langs het industriële verleden zo-
als burgerwoningen uit de 17de en 18de eeuw, het 
Karmelietenklooster, het stadspark met kasteel Lieds, 
volkstuintjes en Gevaertsdreef. 
In de 19de eeuw leidde het ontstaan van de stoom-
machine, de opkomst in van heel wat textielfabrieken. 
De familie Gevaert speelde een leidinggevende rol in 
de schaduw van de nieuwe fabrieken. Omer Gevaert 
liet er een wijk bouwen om zijn arbeiders te huisvesten. 
Verder langs het Tacambaroplein, met herdenkingsmo-
numenten, richting Markt.  

Brouwerij Roman 
We laten ons rondleiden in de oudste familieboerderij 
van het land, overgedragen van generatie op generatie 
sinds 1545. We ontdekken het verhaal ervan, ervaren 

vanaf  € 76,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - 2x koffi e of thee met

mattentaart - driegangenmiddagmaal – broodmaaltijd

het brouwproces en proeven er de passie van het bier-
brouwen. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur en omvat 
een rondleiding met plaatselijke gids, een degustatie 
en een geschenk. Opgelet in de brouwerij moeten vrij 
veel trappen overwonnen worden (toegang weekda-
gen  ±10 euro* - zaterdag ±12 euro*).

De Strohoeve 
Bezoek aan stoeterij Willy Naessens, ook wel de Stro-
hoeve genoemd. Het is een stoeterij en fokkerij met als 
doel het fokken van Arabo-Friese paarden. Deze paar-
den moeten eruitzien als een moderne Fries, maar met 
een versterkt hart en longen van een Arabier. Een gids 
leidt u rond op het domein. U bezoekt er de paarden-
stallen, het unieke koetsenmuseum, krijgt een demon-
stratie van het paardenzwembad en de paardenmolen 
indien het weer dit toelaat en sluiten af met een be-
drijfsfi lm en een drankje. Bezoeken enkel mogelijk op 
dinsdag en donderdag. Maximum 60 personen (toe-
gang ±7 euro*). Enkel op donderdag en vrijdag - juli 
en augustus gesloten.
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Na ons vertrek rijden we naar het Brabantse plaatsje Haps, waar we 
in het Aalshof ontvangen worden met 2x koffi e/thee met huisge-
maakte appeltaart. Nadien een heuse kip en ei- experience.
In een sfeervolle ambiance worden we op de hoogte gebracht van 
alle kip en ei weetjes en proeven van diverse soorten advocaat zoals 
Doortje, Suyp, Mc Egg en Moortje. Nadien rijden we richting Mil-
lingen aan de Rijn voor een driegangenmiddagmaal. 
Na het middagmaal maken we een mooie rondrit, onderweg wordt 
er van alles over de omgeving verteld. De gids volgt een prachtige 
route langs vele bezienswaardigheden en we komen alles te we-
ten over het natuurgebied de Millingerwaard en Ooipolder. Nadien 
brengen we een bezoek aan tingieterij de Tinnen Roos. We wor-
den er hartelijk ontvangen met koffi e en een plakje cake, waarna 
we uitleg krijgen in de presentatiezaal door de tingieterij over het 

verleden, heden en toekomst van het gietproces. Aansluitend rond-
leiding door de tingieterij en demonstratie van het gieten van Tin. 
Mogelijkheid tot bezoek van de showroom. 
Niet inbegrepen: toegang tingieterij (± 8.50 euro*).        

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 72.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 75.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 78.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 83.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.50

Deze reis kan ook gecombineerd worden met andere beziens-
waardigheden:

Tingieterij de Tinnen Roos in Millingen aan de Rijn 
Men wordt er hartelijk ontvangen, waarna men uitleg krijgt in de presentatiezaal. 
Onder het genot van een kopje koffi e of thee en een plakje cake, krijgen de be-
zoekers door middel van theoretische uitleg een indruk van het ambacht tin gieten 
(toegang tingieterij (± 8.50 euro*). 

4.  Aalshof  en  natuur-
gebied  Millingerwaard

en  Ooipolder
Koffi  e met koek en

middagmaal inbegrepen

vanaf  € 72,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- gidsbegeleiding - 2x koffi e of thee met appelgebak 

- bezoek Aalshof met proevertjes - driegangenmiddagmaal
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Ontvangst met koffi e en vlaai en bezoek aan het Museum De Kant-
fabriek, de laatste nog werkende kantfabriek tot 2006 van West 
Europa.  
Men heeft het idee in de jaren dertig van vorige eeuw te zijn be-
land. Ratelende machines produceren nog steeds kant uit duizen-
den draadjes. Beleef alle facetten van de textielnijverheid, die aan de 
basis stond van de economie in de regio Noord-Limburg. 
Na het middagmaal maken we een boeiende excursie door de Peel 
en in het Peelmuseum zetten we de tijd 100 jaar terug. Hier beleven 
we de sfeer van het zware werk en het leven van de noeste Peelar-
beiders tijdens de turfwinning en ontginning van de Peel. De gids 
neemt u mee door het hoofdgebouw de Kamphut (een monument 
op zich), de schuur en het buitenterrein. 
Niet inbegrepen: toegang kantklosmuseum (± 9 euro) - toegang 
Peelmuseum (± 4 euro).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 75.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 77.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 80.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 84.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 91.00

5.  De  Maasvallei  in
Nederlands  Limburg
Koffi  e met koek - middagmaal
en broodmaaltijd inbegrepen

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

>Voormiddagmogelijkheden: 
Rozenpracht in de Maasvallei
Maak kennis met de bloeiende rozenpracht van Ro-
zendorp Lottum, het hart van de Nederlandse potro-
zenteelt, tijdens een bezoek aan rozenkenniscentrum 
Rozenhof met toprozentuin. Mogelijk van juni tot en 
met september (toegang ± 7 euro).

Blauwbessen en Peelgeheimen 
Breng tijdens deze tocht door de Limburgse Peel met 
zijn veenkolonies Griendtsveen en Helenaveen, een 
interessant en smakelijk bezoek aan een blauwbes-

senteler, waar u alles te weten komt over deze ‘ge-
zonde krachtpatser’. Na afl oop krijgt u iets lekkers mee 
(toegang ±5.00 euro*). Mogelijk van februari t/m juni-
september t/m december. 

Kerkje Onze-Lieve-Vrouw van Genooi en rondrit
We ontdekken de zuidrand van de Maasduinen en 
maken een rondrit langs de Duits-Nederlandse grens 
met een bezoekje aan de mooie kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Genooi en een korte wandeling in het his-
torische plaatsje Arcen.

>Namiddagmogelijkheden: 
Boottocht 
Boottocht op de Maasplassen Wessem en Stevens-
weert naar Thorn, duur 1 uur (boottocht op aanvraag). 

vanaf  € 75,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met vlaai

- driegangenmiddagmaal - rondrit
- broodmaaltijd

Designer Outlet Roermond
Mode en lifestyle shopping center met meer dan 170 
designermerken in ruim 100 shops. Hier vindt iedereen 
een passende look met steeds fl inke kortingen van 30 
tot 70%.  
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‘s Morgens koffi e met boterkoek in Groenhove. Na onze ochtend-
stop bezoeken we het museum Torhouts Aardewerk. Dit museum 
herbergt een indrukwekkende verzameling meerkleurig versierd 
kunstaardewerk. 
In Torhout zijn er sinds de 18de eeuw kunstpottenbakkers aan het 
werk. Zij legden er de basis voor een sieraard-werkproductie die 
later zowat in heel Vlaanderen werd overgenomen. Aanvankelijk 
bestond de versiering voornamelijk uit oplegwerk. Deze volkskunst 
bereikte haar hoogtepunt in de art nouveau periode. Het Torhouts 
en Vlaams aardewerk verwierf daarmee een eigen Vlaamse identi-
teit en erkenning en verspreidde zich niet alleen over het continent, 
maar ook in Groot-Brittannië en Noord-Amerika. In het museum 
wordt dit boeiende verhaal gereconstrueerd aan de hand van de 
mooiste exemplaren uit diverse stijlperiodes. De rode draad door-
heen de collectie begint en eindigt bij de creatieve vakman en zijn 
eeuwig gevecht met water, vuur, aarde en lucht.  

Na het middagmaal rijden we naar Zeebrugge voor een uitgebreid 
bezoek aan de haven. De haven van Zeebrugge is een jonge zee-
haven met een moderne havenuitrusting geschikt voor de grootste 
schepen. Ze is in enkele decennia uitgegroeid tot een prominente 
toegangspoort tot de Europese markten en dankt haar succes gro-
tendeels aan haar unieke strategische ligging. Zeebrugge heeft zich 
ontwikkeld tot een veelzijdige haven. De focus ligt niet enkel op 
Europese roll-on/roll-of-trafi eken. De kusthaven is ook belangrijk 
voor intercontinentaal (container-)verkeer, container feeder trafi e-
ken, conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in 
het minst voor vervoer van nieuwe wagens. In dit segment bekleedt 
Zeebrugge zelfs de leiderspositie in de wereld. De eenheidsladingen, 
de roro en containers, maken maar liefst 3/4 uit van de totale goe-
derenoverslag. Binnen de havenzone Brugge-Zeebrugge zijn meer 
dan 300 bedrijven actief. Bijna 11.000 personen zijn tewerkgesteld 
in de haven. We krijgen een fi lmmontage en maken een rondrit met 
een plaatselijke gids doorheen de haven. 
Niet inbegrepen: toegang museum Torhouts aardewerk (±1,50 euro -
gids ±40 euro/20 personen.  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 62.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 65.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 73.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 80.00

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

Mosterdmuseum
Ooit maakte elk gezin zijn eigen mosterd. Vandaag is 
het mosterdfabriekje van de familie Wostyn nog het 

enige in de streek. Mostaard Wostyn is het oudste en 
bekendste streekproduct van het Brugse Ommeland. 
Sinds 2004 is er aan deze edele smaakmaker een mu-
seum gewijd. Het mosterdmuseum schetst de evolutie 
van een zaadje zo klein tot mosterd zo fi jn’. U vindt 
er tal van verrassende curiosa van binnen- en buiten-
landse mosterdmakers. De pronkstukken van de collec-
tie zijn twee mosterdmolens. Mostaard Wostyn maakt 
door zijn zuivere en fi jne structuur furore bij topchefs 
en in de moleculaire keuken. 
Toegang formule 1: ±5 euro en gids ±50 euro/25 per-
sonen: rondleiding met stadsgids in het mosterdmu-
seum, aansluitend proeven van de mosterd + 1 gratis 
potje mosterd per persoon. Mogelijk op woensdag - 
donderdag - vrijdag en zondag. 
Toegang formule 2: ±5 euro: rondleiding met eigenaar 
Piet Wostyn in het productieatelier en het mosterd-
museum, proeven van de mosterd + 1 potje mosterd 
per persoon. Mogelijk op maandag - dinsdag en za-
terdag.  

6.  Brugse  Ommeland
en  Zeebrugge

Koffi  e met koek en
middagmaal inbegrepen

vanaf  € 62,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek 

- driegangenmiddagmaal - rondrit door de haven van 
Zeebrugge, met plaatselijke gids.

’s Avonds mogelijkheid tot broodmaaltijd. 

Blankenberge 
Blankenberge is een van de belangrijkste badplaatsen 
aan de Belgische kust wat het aantal toeristen en ho-
telreserveringen betreft. De hele zomer is het erg druk 
in de kuststad. Vrije halve dag. 

Brugge 
Halve dag in het toeristisch centrum van Brugge met 
geleide stadswandeling. Brugge, het Venetië van het 
noorden, is een van de mooiste steden van Europa. 
Terecht zette Unesco in 2000 de volledige historische 
binnenstad op de Werelderfgoedlijst. In de kronkelen-
de steegjes en aan de romantische reien waan je jezelf 
bijna in de middeleeuwen. 
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’s Morgens koffi e met chocoladebroodje in de taverne Grand Café 
de la Gare in het station Guillemins. Na de koffi e brengen we een 
bezoek aan het station. 
Het is een echte kathedraal van glas en staal, getekend door de 
beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava. Het kunstwerk, dat 
op 18 september 2009 werd ingehuldigd, is monumentaal, orga-
nisch, luchtig en transparant. Het station geeft het stadslandschap 
een ander aanzien en is symbool geworden van het moderne Luik. 
Na het middagmaal maken we een wandeling in het historische 
gedeelte dat vroeger binnen de middeleeuwse muren lag. Tussen 
de Maas en de heuvels van de Citadel ontdekken we het paleis van 
de prins-bisschoppen, het stadhuis, Place du Marché met het Per-
ron, symbool van de gemeentelijke vrijheden, de smalle straatjes, 
de mooie gevels van de patriciërs huizen en de verbazingwekkende 
uithangborden van ambachtslui en handelaars. Via een rondrit ont-
dekken we verder de groei van de stad. Vervolgens verlaten we de 

vallei van de Maas en maken we een rondrit in de Condroz Via de 
vallei van de Ourthe naar Sart-Tilman en langs de gebouwen van de 
universiteit van Luik.       

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 72.00   
  Groep van 40 tot 44 personen: € 74.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 77.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 80.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 86.00

7.  Luik  en  omgeving
Koffi  e met chocoladebroodje
en middagmaal inbegrepen

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

De schatkamer van de kathedraal
Dit museum, dat geïntegreerd is in de kerkgebouwen, 
toont een parcours doorheen de geschiedenis en de 
kunst van het oude prinsbisdom Luik. De recent uitge-
breide schatkamer belicht tal van meesterwerken op 
het gebied van edelsmeedkunst, ivoor, manuscripten, 
schilderijen en een opmerkelijke verzameling oude 
weefsels (toegang  ±7 euro* + plaatselijke gids ±90 
euro/25 personen*). 

Het paleis van de prins-bisschoppen 
Het prins-bisschoppelijk paleis dateert van 1526. Som-
migen zeggen dat dit het grootste en oudste burger-
lijk bouwwerk is dat integraal bewaard is gebleven in
Europa. Het eerste binnenplein toont 60 zuilen met ka-
pitelen die rijkelijk versierd zijn met menselijke fi guren 

en groteske maskers, die allemaal verschillend zijn en 
die getuigen van de humanistische gedachte tijdens de 
renaissance en de ontdekking van de Nieuwe Wereld. 
(Indien plaatselijke gids ±90 euro/25 personen*).

Abdij van Val Dieu
De abdij van Val-Dieu ligt in de streek van het Land 
van Herve als een oase van rust, op het grondgebied 
van de gemeente Aubel, in het oosten van België en 
hoort bij het bisdom Luik. De monniken van de orde 
van Citeaux vestigden zich hier. De cisterciënzerabdij 
uit de 13de eeuw heeft een lange geschiedenis achter 
zich (toegang en rondleiding  ± 6 euro). 

Brouwerij Val Dieu 
De brouwerij, binnen de muren van de abdij, brouwt 
echt abdijbier van hoge gisting, niet gepasteuriseerd, 
eenvoudig, natuurlijk, zonder aromaten en gebrouwen 
volgens de oude infusiemethode. Een gids leidt u rond 
en legt de kunst uit van het brouwen. Na het bezoek is 

vanaf  € 72,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met chocolade-

broodje - driegangenmiddagmaal.
’s Avonds mogelijkheid tot broodmaaltijd. 

er een proeverij (toegang met proeven ±7 euro - com-
binatie abdij en brouwerij ±12 euro).  
  
Koninklijke Schouwburg 
(Koninklijke Opera van Wallonië)  
Tot in het begin van de 19de eeuw dromden de Luikse 
liefhebbers van theater en opera samen in de barakken 
op de Batte. Rechtstaand en bij kaarslicht woonden ze 
de voorstellingen bij. Deze precaire en oncomfortabele 
omstandigheden verbeterden aanzienlijk in 1820 met 
de inhuldiging van de koninklijke schouwburg van Luik 
die nu de Koninklijke Opera van Wallonië huisvest. 
Ontdek de schitterende theaterzaal en de recent ge-
renoveerde coulissen van deze instelling en merk hoe 
ze is geëvolueerd en aangepast om in te spelen op de 
behoeften van de opvoeringen en de ensceneringen 
van vandaag. Vanop het hoogste terras heeft u een 
verbluffend zicht op het stadcentrum (plaatselijke gids 
±115 euro/25 personen*). 
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Met deze reis brengen we een bezoek aan Nederland en Duitsland. 
Na de ochtendhalte maken we een toeristische tocht in de omge-
ving van het hoogste punt van Nederland. 
We bezoeken o.a. het Amerikaans kerkhof in Margraten en rijden door 
het dal van de Gulp dwars door Klein Zwitserland via Slenaken, Epen 
en Vijlen, bekend om het hoogstgelegen kerkje van Nederland. Langs 
schitterende vergezichten bereiken we Vaals, waar we de glasblazerij en 
het museum van Gerardo Cardinale bezoeken. Deze werd in 1995 uit-
geroepen tot beste glasblazer van Europa. Het museum toont schitte-
rende Romeinse replica’s en betoverend glaswerk vanaf de 16de eeuw. 
Het middagmaal gebruiken we vlak bij het Drielandenpunt. Het driegan-
genmenu bestaat uit soep * wienerschnitzel met saus, diverse groenten, 
aardappelgarnituur en frieten * dessert. Nadien is Aken niet veraf, we 

rijden de stad van Karel de Grote binnen, parkeren nabij het historisch 
stadscentrum en maken een korte geleide wandeling. Via de Elisen-
brunnen en langs de “Klenkes”-beeldengroep wandelen we de oude 
stad binnen. We passeren de Romeinse zuilenhal, de Hühnermarkt met 
de fontein van de kippendief, de Puppenbrunnen en bekijken de aloude 
met houtsnijwerk versierde gevel van herberg “Zum Postwagen”. We 
houden even halt op het plein voor het indrukwekkende stadhuis, dat 
rijk versierd is met beelden van Duitse keizers. Onze wandeling eindigt 
bij de dom waar Karel de Grote in 800 door paus Leo III tot keizer werd 
gekroond. Een kort bezoek aan deze historisch belangrijke kerk mag 
zeker niet ontbreken. Vrije tijd. Op de terugweg gebruiken we nog een 
broodmaaltijd. 
Niet inbegrepen: toegang glasblazerij Gerardo Cardinale (± 4,50 euro -
maandag gesloten). 
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 74.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 76.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 79.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 84.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.50

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

Abdij Rolduc 
Ooit het grootste abdijencomplex van Nederland. Hier 
laat de lokale gids u kennismaken met de bewogen ge-
schiedenis van deze eeuwenoude abdij, die al sinds de 
12de eeuw een centrum van cultuur en godsdienst is. 
Bezoek met plaatselijke gids: ±150 euro/25 personen. 

Monschau 
Bezoek aan het stadje en mogelijkheid tot bezoek aan 
Das Rote Haus met de beroemde over 3 verdiepingen 
vrij-dragende-wenteltrap uit eikenhout (toegang ±6 
euro* - maandag gesloten).  

Domschatkamer Aken 
De schatkamer van de dom van Aken geldt als de be-
langrijkste kerkelijke schatkamer ten noorden van de 
Alpen. Ze bezit sacrale kunstschatten uit het Karolin-
gische en Ottoonse tijdperk met unieke voorwerpen 
zoals het Lotharkruis, de Karelsbuste en de Proserpi-
nasarcofaag. Deze en andere objecten illustreren de 
betekenis van de dom van Aken in het middeleeuwse 
christendom. (Indien geleid bezoek gewenst aan de 
schatkamer, bedraagt de toegang ±6 euro* - gids 
ter plaatse ±190 euro/25 personen* - senioren 165 
euro/25 personen*). 

Mijnmuseum met route ‘Tien torens diep’
De rondleiding wordt gegeven door oud-mijnwerkers 
in mijnwerkerspak. De rondleiding begint met enkele 
historische fi lms over het werken in de mijn en wordt 
vervolgd door een wandeling langs geëxposeerde ma-
terialen. Na de rondleiding rijden we een bruisend en 
attractief gebied in, gekenmerkt door de mijnindustrie. 
Het gebied waar het verhaal ‘Tien torens diep’ van 
kinderboekenschrijver Jacques Vriens zich daadwer-
kelijk heeft afgespeeld. Langs deze route komen we 
bij de gedachteniskapel van de mijnwerkers en de 
woongroep Hopel, mijnkolonie genoemd, die sinds 
1979 onder monumentenzorg staat. Verder langs het 
Schutterspark, aangelegd voor de ontspanning van de 
hardwerkende mijnwerkers, Snowworld Landgraaf en 
de langste trap van Nederland, gebouwd op de helling 
van een overgebleven mijnsteenberg, een opeenho-
ping van afval als bijproduct van de mijnbouw. De gids 
vertelt er ons alles over (toegang ± 11 euro). 

Valkenburg  
In Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg bevindt 
zich een ronduit fascinerende wereld. Het is de Ge-
meentegrot, per jaar door velen bezocht. Met de ont-
ginning van deze grot werd zo’n 2000 jaren geleden 
begonnen toen de Romeinen de mergel uit de bodem 
nodig hadden als bouwmateriaal. U wordt geconfron-
teerd met de oerkracht van de natuur, die steeds van 

8.  Drielandentocht
Middagmaal en

avondmaal inbegrepen

vanaf  € 74,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal 

- broodmaaltijd

aanzien is veranderd. Door fossielen en schelplagen 
zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor 
onze jaartelling goed te zien. De Gemeentegrot geeft 
daarnaast ook een boeiend overzicht van verschillende 
kunstuitingen en levensomstandigheden van talloze 
generaties van mensen. U vindt er muurschilderingen 
en plaquettes waaruit u het verleden kunt proeven.
U vindt er ook de restanten van wat de opgejaagde 
mens bouwde in de grot, die hij als schuilplaats ge-
bruikte. Dit samenspel van natuur en cultuur vormt een 
uniek verhaal. Een verhaal dat nog interessanter wordt 
door het mysterieuze van de duistere doolhof van on-
deraardse gangen. U kunt de grot op diverse manieren 
ontdekken. Eén daarvan is te voet. Onder begeleiding 
van een enthousiaste gids wordt u rondgeleid door de 
onderaardse gangen van de gemeentegrot. In het licht 
van de gids zijn olielamp worden verschillende beziens-
waardigheden bekeken en op hartstochtelijke wijze 
toegelicht. Vervolgens kom je terecht in een licht- en 
geluidspektakel. Op metershoge grotwanden worden 
jouw favoriete animatievideo’s geprojecteerd. Samen 
met het geweldige geluid vormt dit een heus spektakel 
voor elke muziekliefhebber. Het bezoek te voet duurt 
ongeveer 1 uur. Niet inbegrepen: toegang Gemeente-
grot  (± 8 euro* inclusief gids).
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Bij aankomst in de Westhoek genieten we van koffi e of thee met 
boterkoek. 
In de voormiddag maken we een rondrit door groot-Diksmuide, 
langs de Vismarkt, het begijnhof, de merkwaardige kerk in Wou-
men, de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo met de beelden 
“Het Treurend Ouderpaar” van Käthe Kollwitz en de Belgische mili-
taire begraafplaats in Keiem. Middagmaal bestaande uit verse dag-
soep, kalkoenfi let met groenten en aardappelen, dessert. 

Na het middagmaal rijden we naar Oostduinkerke voor een de-
monstratie garnaalvissen te paard: enig in de wereld. We zien hoe 
de garnalen worden gevangen, om ze daarna ook te proeven, op 
het strand en in de Paardenhoeve, het lokaal en de woning van 
de garnaalvissers. Daarna kleine rondrit via Nieuwpoort met zijn 
sluizencomplex, het Albert I-monument, de vismijn, de jachtha-
ven, enz. We nemen nog een avondstop met een broodmaaltijd 
bestaande uit: dubbele boterham met kaas of hesp en koffi e of 
thee naar believen. Niet inbegrepen: demonstratie garnaalvissen en 
proeven (±10 euro).  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 70.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 73.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 76.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 80.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 86.50

9.  De  Westhoek
Koffi  e met koffi  ekoek

- middagmaal en avondmaal
inbegrepen

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

>Voormiddagmogelijkheden: 
Bezoekerscentrum Jules Destrooper 
Kwaliteit, authenticiteit, natuurlijke ingrediënten en 
bovenal een nooit afl atende passie voor koekjes. Toen 
Jules Destrooper in 1886 zijn gelijknamige biscuiterie 
oprichtte zal hij nooit vermoed hebben dat 125 jaar 
later fi jnproevers in meer dan 75 landen de koekjes we-
ten te appreciëren. In het gloednieuwe bezoekerscen-
trum wandel je letterlijk doorheen de rijke geschiedenis 
van de wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. 
Aanvullend zal je heel wat opsteken over hoe de fami-
lie de Strooper vandaag verfi jnde koekjes bakt. Je krijgt 
deskundige uitleg van een bakker en vanzelfsprekend 
staat uitgebreid proeven op het programma (toegang 
±6 euro ) niet mogelijk op maandag en zon- en feest-
dagen). Tijdig aan te vragen.  

Rabarberhoeve “het Warandhof” 
We brengen een bezoek aan het gevarieerd groente-
bedrijf waar het ‘Warandehof’ voor staat. Het verhaal 
van Katrien en Pol, 2 jonge mensen die een niet zo 
evidente keuze hebben gemaakt om een groentebe-
drijf te starten. Zij telen peterselie, courgette, veldsla, 
… en uiteraard rabarber. We worden ontvangen door 

Katrien en Pol en vernemen alles over hun bedrijf ter-
wijl we genieten van een stuk rabarbertaart, praline en 
koffi e (toegang ±7.60 euro).

>Namiddagmogelijkheden: 
‘t Fazantenhof 
Bezoek aan boerderij “’t Fazantenhof” in Houthulst 
(melkvee, vleesvarkens en zuivelbewerking) - niet op 
dinsdag - met rondleiding bij het melkvee, de bereiding 
van zuivelproducten, de neerhofdieren en de speeltuin. 
Je krijgt koffi e aangeboden met 2 pannenkoeken. Je 
vindt er eveneens verse hoeveproducten, zoals yog-
hurt, platte kaas, dessert enz. Daarna rondrit langs 
het Belgisch militair kerkhof in Houthulst, het Duits 
militair kerkhof (het studentenkerkhof) in Langemark 
en het Tyne Cot Cemetery, het grootste Britse militair
kerkhof op het vasteland. Toegang fazantenhof (± 6 
euro).

Kaasmakerij Dischhof  
Kom alles te weten over de bio-kaasmakerij, bekend 
van het Keiems Bloempje. Dit is een zacht kaasje met 
een bebloemd korstje, zeer mild van smaak en beperkt 
zout. U krijgt de rondleiding met degustatie van ver-
schillende heerlijke kazen. Elke weekdag, behalve op 
dinsdag. (± 6,50 euro).  

vanaf  € 70,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e met boterkoek

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

Hertenfi nesse 
In de hertenkwekerij te Oostende kunnen we ontdek-
ken hoe de mensen, met veel liefde voor de dieren, 
zich bezighouden in de hertenboerderij. Bij een be-
zoek staat het observeren van de dieren centraal, dit 
is vooral het mooist in de maanden juni en juli omwille 
van de nieuwgeboren kalfjes en de dek-bokken die dan 
een mooi gewei hebben. Na de rondleiding is er een 
proeverij van hertenhapjes met een glaasje (toegang 
inclusief hapje en glaasje ± 9 euro).

Handsame foie gras
Hier worden ganzen gekweekt met het doel er culinaire 
specialiteiten op ambachtelijke wijze te vervaardigen, 
zoals foie gras, fi jne terrines en pasteien, confi ts enz. 
De traditionele kweek en productiemethode is iden-
tiek als in het zuidwesten van Frankrijk, de Périgord. De 
moederganzen zijn de grauwe ganzen uit deze streek: 
de kuikens worden in het bedrijf uitgebroed en opge-
kweekt tot slachtrijpe dieren. Ook everzwijnen komen 
aan bod in het verhaal, van hen wordt er heerlijke cop-
pa, salami en charcuterie gemaakt (toegang ± 6 euro 
inclusief degustatie van lekkernijen en een glaasje).
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In de voormiddag maken we een rondvaart door de Biesbosch, een 
uniek watergebied met grienden en brede en smalle kreken, ont-
staan in 1421 door de Elisabethvloed. 
Voor 1421 was het hier normaal polderland, maar in de nacht van 18 
op 19 november dat jaar heeft een grote dijkdoorbraak plaatsgevon-
den. De rivieren Maas en Waal brachten heel wat zand aan en door 
aanslibbing ontstonden zandplaten waarop biezen gingen groeien, 
vandaar de naam Biesbosch. Middagmaal bestaande uit groentesoep, 
kalkoenschnitzel met champignonsaus (apart geserveerd) en twee soor-
ten groenten van het seizoen, gekookte aardappelen en frieten en als 
dessert ijs met chocoladesaus en slagroom. 
Na de maaltijd rijden we richting Rotterdam waar we een stadsrondrit 
maken langs o.a. het Feyenoordstadion, de Wilhelminakade met cruise-

terminal en de Montevideotoren, de hoogste woontoren van Neder-
land, de Erasmusbrug en de oude haven. Hier maken we een korte 
wandeling door de historische haven, dan verder langs de gekantelde 
kubuswoningen met bezoek. De kubuswoningen in Rotterdam zijn 
wereldberoemd. Hoe kun je wonen in een gekantelde kubus op een 
paal? De museumkubuswoning heeft een speciaal ontworpen en op 
maat gemaakt interieur. Een bescheiden expositie geeft de bezoeker 
extra informatie. Verder langs de Laurenskerk, de beurs, het stadhuis, 
het museumpark en het scheepvaartkwartier met de 185m hoge Euro-
mast. Nadien door de Benelux tunnel richting België. Onderweg nemen 
we nog een uitgebreide koffi etafel bestaande uit: bruin en wit brood, 
krentenbrood, tarwebollen, eierkoeken, roomboter, diverse vleeswaren, 
kaas, jam, zoetwaren en onbeperkt koffi e of thee. 
Niet inbegrepen: rondvaart Biesbosch (±12.50 euro) - toegang Kubus-
woning (±3 euro).  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

 Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 57.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 60.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 63.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 67.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 74.00

Deze reis kan ook gecombineerd wor-
den met andere bezienswaardigheden of 
rondritten. 

>Voormiddagmogelijkheden: 
Brabantsmuseum Oosterhout
Ontvangst met koffi e of thee en koek. In dit museum 
waant u zich in het Brabants leven van 1900 tot 1950. 
Zowel binnen als buiten is er alles aan gedaan om de 
moderne tijd te doen vergeten. In het museum is een 
woonkamer uit die tijd ingericht en krijgt u een idee 
van de invloed van de rooms katholieke kerk. Een groot 
deel van de ruimte wordt ingenomen door de druk-
kerij, waar alles nog met de hand wordt gezet. Buiten 
is een groot miniaturenpark, waar allerlei gebouwen 
uit Oosterhout rond 1900 zijn nagebouwd. Verder is 
er een Vlaamse schuur, wasruimte van vroeger en een 
schoenmakerij. En vergeet het snoepwinkeltje niet! 
(toegang ±12 euro inclusief 1x koffi e of thee met koek 
en geleid bezoek).  

Klompenmaker Den Dekker 
Gedurende drie generaties was de klompenmakerij 
eigendom van de familie van Gennip, namelijk van 

1871 tot 2002. Om de traditie van dit unieke en oude 
ambacht levend te houden, droeg Piet van Gennip het 
bedrijf toen over aan de huidige klompenmaker: Pe-
ter den Dekker. Den Dekker werkte op dat moment al 
bijna 20 jaar lang in de klompenmakerij en heeft zo-
doende veel ervaring opgedaan. Samen met zijn vrouw 
Patricia heeft hij in 2002 een geheel nieuwe klompen-
makerij gebouwd, maar wel in de oude stijl. De nieuwe 
klompenmakerij is gelijkvloers (tevens rolstoeltoegan-
kelijk) en voorzien van toiletten en vloerverwarming. 
De klompenmakerij is verdeeld in verschillende ruimtes 
en zo zit alles dus onder één dak (toegang ± 8.50 euro 
inclusief koffi e en cake).  

10.  Noord-Brabant
en  havenstad  Rotterdam

Middagmaal en
avondmaal inbegrepen

vanaf  € 57,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

>Namiddagmogelijkheden: 
Havenrondvaart 
Te midden van het drukke verkeer van zee- en binnen-
scheepvaart, beleef je een bijzondere vaartocht door 
een van de grootste zeehavens ter wereld. Je ziet de 
indrukwekkende skyline van Rotterdam met imposante 
gebouwen, gevolgd door een uniek uitzicht op wer-
ven, dokken en de hypermoderne overslag van duizen-
den containers. Een 75 minuten lange rondvaart met 
boeiende uitleg ±12.50 euro).  

Havenrondrit 
Zo’n 31.000 zeeschepen en 13.300 binnenschepen 
doen jaarlijks de haven van Rotterdam aan. De haven 
is goed voor 315.000 banen en strekt zich uit over een 
gebied van 40km tussen het hart van de stad en de 
Noordzee. Rondrit met eigen autocar. 

Stadsrondrit en wandeling 
Uitgebreide stadsrondrit met wandeling door het ha-
venmuseum met historische schepen en kranen. Na-
dien nog wat vrije tijd in het verkeersvrije centrum. 
Rondrit met eigen autocar. 
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2  Uitzonderlijke promotie’s

We rijden naar een uniek plekje waar we met een prachtig schip varen en tege-
lijkertijd genieten van een uitgebreide brunch. De Biesbosch, een unieke rivier-
delta met getij! Land van wilgenbossen, eilanden en kreken. Een dynamisch en 
avontuurlijk natuur- en recreatiegebied. Ontdek de mooiste plekken terwijl u 
geniet met vrienden aan tafel en spot zeldzame vogels, bevers, wilde paarden 
en highland runderen onderweg met ons schip. Van zodra de trossen los gaan is 
het buffet toegankelijk. Men nodigt u tafel per tafel uit om de eerste keer op te 
scheppen. Als iedereen geweest is dan kan u naar believen terug gaan.

Samenstelling kan afhankelijk van schip aangepast worden
14.00 u ontschepen en rit naar Dordrecht voor een 
leuke stadswandeling met onze gids en vrije tijd 
om het oudste stadje van Holland te verkennen. 
Leuke winkelstraatjes, honderden boten in de 
jachthavens, in de binnenstad terrasjes, 
musea en grachten. Voor wie liever al 
meteen een terrasje doet of winkelt, 
een seintje aan onze gids is voldoende.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf  09.30  u. - aankomst 20.00 u.

Datum: in afspraak met kantoor.
*Geldig voor groepen van minimum 30 betalenden.

Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
Verhoeven gidsbegeleiding - boottocht - brunch.

PROMOTIE-
PRIJS*

€ 69,50

Wat kan u verwachten:
• Kopje groentesoep vanaf het buffet
• Verschillende broodsoorten, wit, bruin, volkoren en prokorn
• Diverse harde en zachte mini broodjes, chocolade croissant-

jes, koffi ebroodjes, krentenbrood, eierkoeken en cake
• IJslandse garnalen met een romige cocktailsaus omringd 

met gerookte makreel en zalm
• Fijne vleeswaren zoals gekookte achterham, kipfi let, Cobur-

gerham, wijncervelaat en  varkensfricandeau
• Jong belegen kaas, komijnekaas, boerenkruidenkaas en brie
• Authentieke rundvleessalade, boordevol lekker draadjesvlees
• Boereneiersalade met grove stukjes ei, bosui en bieslook
• Milde kip/kerriesalade met stukjes ananas en rozijnen
• Rauwkostsalade met o.a.: komkommer, tomaat, wortel, 

paprika etc.
• Mozarella/ tomaat met pestodressing
• Ambachtelijke gehaktballetjes in de jus
• Overheerlijke kipsaté stukjes in een satésaus met 
 gefrituurde uitjes
• Omelet
• Kroketten
• Taart
• Vers fruit van het seizoen
• Assortiment van bavarois en kwark

• Slagroomsoesjes
• Jus d’orange
• Koffi e
• Thee
• Melk

Tegen de middag worden we ontvangen bij de Kaasboerin in Postel.
Hier gaan we genieten van een uitgebreid barbecuefeest bestaande uit:
• Heerlijke hamburger • Sappige barbecueworst
• Gemarineerde kipfi let • Pappilot van verse vis

Hierbij serveren we: koude aardappelsalade – stokbrood – koude pasta – 
saladbar met verschillende groenten. We voorzien natuurlijk ook de bijpas-
sende koude sausjes en een heerlijke warme champignonsaus voor bij de 
kipfi let bijvoorbeeld… Na de barbecue rijden we richting ’s Hertogenbosch 
via een toeristische route in Noord Brabant. In de buurt van het Nationaal 
Park Loonse en Drunense duinen in een klein dorpje brengen we een be-
zoek aan een eendenboerderij. We worden hartelijk ontvangen in de au-
thentieke Vlaamse schuur met originele eiken balken en een rieten kap. De 
eigenaars laten alles zien en vertellen enthousiast over hun bedrijf. Het rei-
len en zeilen wordt vertelt aan de hand van een leuke uitleg, ondersteund 
met beeldpresentatie en fi lmfragmenten. Daarna gaan we op bezoek bij 
duizenden vrolijke snateraars. Nadien genieten we van een proevertje een-
denvlees en we sluiten af met koffi e en koek. Er is ook een winkel waar u 
vrijblijvend een kijkje kan nemen in het gamma ‘van ei tot eindproduct’.

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 10.30 u., aankomst 20.00 u.
Datum: in afspraak met kantoor
*Geldig voor groepen van minimum 30 betalenden.

12.  VERHOEVEN  BARBECUE-FEEST   Nieuw !
    en  op  bezoek  bij  een  eendenboerderij             

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding - 
barbecue - bezoek eendenboerderij met proevertje - koffi e en koek.

PROMOTIE

PRIJS* slechts

€ 63,00

11.   GEZELLIG  BRUNCHEN  op  het  water   Nieuw !
     en  historisch  DORDRECHT    
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In de voormiddag stoppen we in de Waaslandhaven voor koffi e en koek. 
Daarna een interessante rondrit die ons tot in Doel brengt. De gids ver-
telt u alles over de bedrijven en omgeving die bestaat uit superlatieven 
want alles is hier gewoon enorm. 
We rijden over de Kieldrechtsluis die op dit moment de grootste ter 
wereld is. Van daaruit kijkt u in het Deurganckdok met mastodonten 
van schepen, gigantische containerkranen, straddie carriers die af en 
aan rijden… u zit er helemaal met uw neus op vanuit uw plekje op de 
autocar. Luister naar het succesverhaal van Katoennatie en zijn illustere 
CEO Fernand Huts en andere bedrijven die het ‘gemaakt’ hebben aan 
deze kant van de Schelde. Dan via de Liefkenshoektunnel onder de 
Schelde naar de rechteroever waar we het middagmaal gebruiken tus-
sen de havenarbeiders. 
Na de maaltijd is het tijd om deze kant te verkennen. De tweede groot-
ste petrochemische cluster ter wereld, roll on/ roll off schepen, een van 
de grootste vormingsstations van Europa, waterzuivering, klimaat en 
milieubeheersing… u verneemt het allemaal van onze gids. Uiteindelijk 
bereiken we de oude haven met de eerste dokken, gelegen aan het 
MAS. We profi teren ervan om eens naar het dak te gaan om te genie-
ten van het spectaculaire uitzicht. Na wat vrije tijd en eventueel een 
terrasje keren we terug naar onze opstapplaats.

Periode: maart - april - augustus - oktober - november.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

1 persoon gratis bij 30 betalenden.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 58.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 61.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 64.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 69.50

’s Morgens ontvangst met 2x koffi e of thee met gebak. In de voormid-
dag maken we een cruise over de Kempense kanalen.  
Eens op de boot draait alles natuurlijk rond water… en ook zand! 
Thema’s zoals de kanalen, de kwartszandontginning en – verwerking, 
de meren en de herbestemming ervan komen ongetwijfeld aan bod. 
We vergeten tijdens het bootje varen ook zeker niet te genieten van de 
prachtige groene omgeving. Ook voor de namiddagrondrit blijven we 
in de Molse regio. In de vorige eeuw was Mol de grootste gemeente in 
België, wat uiteraard veel kansen bood om zich op verschillende vlak-
ken te onderscheiden van de rest. Ze telt maar liefst twaalf ‘gehuchten’ 
met elk hun eigen bijzonder- en bezienswaardigheden. We houden 
halt bij de mooiste hoekjes en genieten ook hier weer volop van het 
vele groen.

Periode: maart - april - augustus - oktober - november.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

1 persoon gratis bij 30 betalenden.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 92.50 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 94.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 96.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 99.00   
  Groep van 25 tot 29 personen: € 103.00

Dagtrips aan promoprijzen

13.  Linker-  en  rechteroever
haven  van  Antwerpen

vanaf  € 56,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koek

- driegangenmiddagmaal
- 1x oversteek via Liefkenshoektunnel

14.  Rondvaart  over  de  Kempi-
sche  kanalen  en  toerke  Mol

vanaf  € 92,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding

- 2x koffi e/thee met gebak - boottocht
- driegangenmiddagmaal - rondrit

NIEUW!

Groepsbrochure 2023.indd   16Groepsbrochure 2023.indd   16 6/03/23   09:576/03/23   09:57



I 17 DAGREIZEN

Na de vrije morgenstop bezoeken we het voormalige eiland Marken, 
dat sinds 1957 door een dijk verbonden is met het vasteland. 
Kenmerkend zijn de terpen (kunstmatig opgeworpen heuvels), die 
ter plaatse ‘werven’ genoemd worden en waarop woningen zijn ge-
bouwd om beter beschermd te zijn tegen het water. Tegenwoordig 
zijn er nog twaalf oude werven op Marken te vinden, waarvan er acht 
nog bewoond zijn. De kleine eenvoudige houten huisjes op de werven 
zijn veelal dicht tegen elkaar aan gebouwd. Een wandeling over deze 
werven, van ophaalbruggen en door smalle straatjes, laten je de sfeer 
en de charme van het eiland beleven. Aansluitend bezoek klompen-
makerij inclusief demonstratie over hoe klompen worden gemaakt. 
Middagmaal bestaande uit: * soep * kipfi let met groenten en aardap-
pelgarnituur. 
We verkennen Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants 
en terrasjes, waar honderden toeristen dagelijks genieten van de au-
thentieke sfeer in de straatjes waar men zich 100 jaar terug in de tijd 
waant en van het uitzicht op de haven en de bootjes die af en aan 
varen. We brengen er nog een bezoek aan de Cheese Factory, kaasfa-
briek/museum op de dijk in Volendam. Demonstratie en kaas proeven. 
Nadien demonstratie in Woltje’s Backerij. Als afsluiter koffi e met vlaai 
in restaurant de Lunch.

Periode: maart - april - augustus - oktober - november.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

1 persoon gratis bij 30 betalenden.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 78.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 81.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 84.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 89.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 95.50

’s Morgens ontvangst met 2x koffi e of thee en gebak. In de voormiddag 
rijden we doorheen een prachtig stukje Kempen en belanden in een 
geitenboerderij.  
De patron vertelt er alles over zijn geiten. We bezoeken de stallen en 
genieten van het jonge leven op de boerderij. We proeven van de kaas 
en kunnen vrijblijvend het boerderijwinkeltje binnenlopen. Tijdens de 
namiddagrit vertelt de gids uitvoerig over de Bokkenrijders. Hoelang 
werd Limburg door deze bende geteisterd? We doorkruisen de streek 
waar de Bokkenrijders actief waren. Er wordt halt gehouden in een 
16de-eeuwse kasteelboerderij. Ter plekke worden we rondgeleid door 
de brouwerijgids. De dorst wordt voorzeker gelest! Proost! Op de te-
rugweg genieten we van mooie Kempense dorpjes, prachtige natuur 
en allerlei bezienswaardigheden.

Periode: maart - april - augustus - oktober - november.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

1 persoon gratis bij 30 betalenden.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 92.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 94.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 95.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 98.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 102.50

Dagtrips aan promoprijzen

15.  Volendam en Marken

vanaf  € 78,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gids-
begeleiding - bezoek klompenmakerij - boottocht Marken-

Volendam - tweegangenmiddagmaal - bezoek Cheese
Factory - Woltje’s Backerij - koffi e en vlaai

16.  Geitenboerderij -
Bokkenrijdersroute met

Kasteelbrouwerij

vanaf  € 92,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe touringcar - plaatselijke
gidsbegeleiding - 2x koffi e/thee met gebak 

- bezoek geitenboerderij - driegangenmiddagmaal 
- rondrit - bezoek kasteelbrouwerij met proevertje
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Een dagje uit bij ons in de Kempen

’s Morgens ontvangst met 2x kopje koffi e of thee en gebak. In de voor-
middag bezoeken we een gedreven imker met tientallen bijenvolkeren. 
De imker is tevens een internationale honingkeurder. Hij weet dus van 
wanten! Vragen i.v.m. de bijtjes en de honing? We zitten op het goede 
adres. We bevinden ons tevens in een prachtige streek met veel be-
zienswaardigheden. In de namiddag rondrit doorheen de Belgisch Lim-
burgse mijnstreek houden we halt bij een blauwbessenfarm. Het bedrijf 
is een buitenbeentje in de fruitwereld. Tweeëntwintig hectaren vormen 
samen een puur-natuurpark met begraasde weides, verdoken vijvers, 
een zeldzaam bos met veenmos en afwisselend als een lappendeken: 
12 ha blauwbessenplantages.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 93.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 95.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 97.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 99.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 103.50

’s Morgens ontvangst met 2x koffi e of thee met gebak. Een geleide rond-
rit doorheen Kempense dorpen brengt ons bij de ‘boeren’ van Postel, de 
‘mannen’ van Tongerlo en de ‘heren’ van Averbode. 
In de voormiddag bezoeken we de abdij van Postel. Middagmaal be-
staande uit * Norbertijns kaaskroketje en glaasje Tongerlo Lux * pittig 
slaatje met “gravlax” van gerookte kalkoenfi let, sinaasappeldressing, 
abdijkaasschilfers en glaasje Tongerlo Prior * stoofvlees met frieten en 
slagarnituur en glaasje Tongerlo Nox * tiramisu met speculoos van de 
witheren. Namiddag rondrit naar de abdijen van Tongerlo en Averbode. 
Wie zijn de norbertijnen, hoe verloopt hun dag, hoe voorzien ze in hun 
levensonderhoud, zien ze hun toekomst rooskleurig tegemoet? Dit alles 
wordt duidelijk tijdens deze boeiende uitstap. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Iedere deelnemer ontvangt een verrassingspakket.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 89.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 91.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 92.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 95.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 99.50

VERNIEUWD

17.  Bijen  &  honing -
Mijnstreek  en  blauwbessen

vanaf  € 93,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding

- 2x koffi e/thee met gebak - bezoek imker
- driegangenmiddagmaal - rondrit

18.  Bezoek  aan  drie
Norbertijnenabdijen

vanaf  € 89,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - 2x kopje koffi e/thee met 

gebak - bezoek 3 abdijen met proevertjes 
- speciaal viergangen Norbertijnermenu met proevertjes
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Een dagje uit bij ons in de Kempen

In de voormiddag worden we ontvangen met koffi e of thee en een vage-
bond gebak in het gevangenismuseum te Merksplas. Het museum toont 
ons het verhaal van straffen en misdrijven van af de middeleeuwen tot 
heden en het verhaal van de landloperkolonies in de Noorderkempen. 
Aan de hand van taferelen, voorwerpen, foto’s, teksten en een videofi lm 
krijgen we een beeld achter de tralies. Na het middagmaal maken we 
een verrassende autocarrondrit vol boeiende verhalen door het meest 
noordelijke stuk van de provincie Antwerpen. De tocht leidt ons langs 
pittoreske dorpjes en de gids vertelt ons onderweg met passie over de 
prachtige bezienswaardigheden groot en klein, over het land van de 
aardbeien, volksverhalen, over landlopers, smokkelen en bedevaarten. 
We ontdekken de unieke enclave situatie in Baarle Hertog-Nassau en de 
Markvallei, een waardevol natuurgebied. We passeren maar liefst drie 
gevangenissen stuk voor stuk met een merkwaardig verleden en we 
maken kennis met de dodendraad, een beklijvend vredesmonument op 
de Belgisch-Nederlandse grens. Verder langs ultramoderne megaserres 

19.  Het  Land  van
Mark  &  Merkske

vanaf  € 77,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- koffi e met vagebondjes gebak
- driegangenmiddagmaal - rondrit

die zorgen voor het “rode goud” aardbeien - tomaten en paprika’s van 
de Noorderkempen. In Meerseldreef het meest noordelijke deel van Bel-
gië met het Minderbroeder Kapucijnenklooster nemen we wat vrije tijd 
voor een wandeling in het park of een hapje en een drankje in de kloos-
tertaverne. Niet inbegrepen: toegang gevangenismuseum (± 7 euro).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 77.50 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 80.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 86.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 92.50

I 19DAGREIZEN

Deze reis kan ook gecombineerd worden 
met andere bezienswaardigheden:

Cooperatie Hoogstraten
Een bezoek aan de veiling van Hoogstraten, een van de 
grootste van de Benelux is zeker een bezoekje waard. 
Jaarlijks wordt er hier meer dan 30.000 ton aardbeien 
verhandeld (rondleiding gids 60 euro/25 personen*
- april t/m september).

Sint Katharinakerk
Geleid bezoek aan de Sint Katharinakerk van Hoog-
straten met haar prachtige glasramen, schilderijen en 

houtsnijwerk en het Begijnhof met zijn vakkundig ge-
restaureerde huisjes (1 uur durende rondleiding - gids 
60 euro/25 personen* - niet op maandag).

Brouwerij de dochter van de Korenaar
Microbrouwerij de Dochter van de Korenaar. Brouwe-
rij gelegen in het uiterste noorden van Baarle-Hertog, 
waar bierbrouwen een écht pure passie is (rondleiding 
met gids en proeverij van drie bieren, waarvan 1 hout-
gerijpt bier ±9.75 euro*).

Wijngaard Hof van Baarle
Het Hof van Baarle is een unieke wijngaard met drui-

ven op zowel Nederlandse als Belgische grond. De 
druivenstokken zijn sinds 2008 aangeplant in het lan-
delijke gebied van Boschhoven, aan de rand van Baarle-
Hertog-Nassau. 
De wijngaard is 2.25 hectare groot en heeft inmiddels 
verschillende druivenrassen. In de eigen wijnmakerij 
wordt rosé, rode en witte wijn gemaakt en gebotteld. 
Maximum 60 personen (rondleiding wijngaard en be-
zichtiging wijnmakerij ± 8.50 euro* - zelfde arrange-
ment maar met proeverij van 4 wijnen 11 euro*).
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Evenementsreizen

DAGREIZEN

In de voormiddag arriveren we in de Keukenhof in Lisse, waar de natuur 
stilaan ontwaakt. Elk jaar heeft het park een speciaal thema waar de 
ontwerpen van de tuinen en de bloemenshows in de paviljoens op zijn 
geïnspireerd. 
In het park is ook elk seizoen een reuze bloemenmozaïek in het thema 
van dat jaar. Dit jaar echter iets speciaals: géén overkoepelend thema 
maar elke bloemenshow zal zijn eigen thema hebben! Hierdoor is een 
bezoek aan dit prachtig evenement nog mooier en afwisselender. De 
Keukenhof, elk jaar weer een ‘must see’ en er is nog méér.
Op deze dag komt het Bloemencorso voorbij de Keukenhof zodat u 
dit ook mee kan pikken. Vanop de rotonde Keukenhofdreef ziet u niet 
minder dan 20 schitterende praalwagens voorbijkomen onder begelei-
ding van feestelijke muziekkorpsen.
Wees er op tijd bij want het Bloemencorso passeert letterlijk de Keuken-
hofdreef  rond 15.30u. wees er op tijd bij!

 

Datum: za 22/04
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 58.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 61.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 66.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 72.00

20.  Bloemencorso
en  Keukenhof

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- toegang Keukenhof

21.  Bokrijk  Winterlicht

vanaf  € 24,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar

Een feeëriek eindejaar in Bokrijk? Trommel je familie en vrienden op en 
rij met ons mee voor een onvergetelijke avond vol Winterlicht. 
Dit sfeervolle concept vol dansende licht- en vuurinstallaties, ambach-
tendemonstraties, artistieke acts en nostalgische attracties zorgt voor 
een winteravond vol verwondering. Het park  zet in op energiezuinige 
led-verlichting en laten grote energieslurpers achterwege. Enkele lanen 
zullen slechts schaars verlicht zijn. Niet alleen duurzaam, het zorgt ook 
voor extra sfeer en beleving! Bokrijkse vaklui schenken je een vleugje 
nostalgie van vroeger met demonstraties weven, glasblazen, smeden 
en brood bakken. Tegelijk voeren ze je terug naar het heden, met hun 
eigentijdse manier van werken. Ook de herder en zijn feestelijk uitge-
doste kudde schapen dragen bij tot de sfeer. 
De gastheren en -vrouwen verwelkomen jullie in de verlichte muse-
umdelen Kempen & Oost- en West-Vlaanderen. Op hartverwarmende 
locaties geniet je van unieke theater- en circusvoorstellingen. Koord-
dansers, trapezisten, vuurkunstenaars, straatartiesten en de voorstel-
lingen van Sprookjes Enzo (‘Passa il tempo’) en Postino (‘Postkantoor’) 
doen je hartslag vertragen. De engelenzang van kinderkoor Scaletta en 
de hemelse klanken van een accordeonist laten je zachtjes wiegen. Ga 
je met ons mee voor een avond vol magie? Niet inbegrepen: toegang 
Bokrijk (± 8.50 euro*).

 

Datum: di 26/12 t/m za 30/12
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 15.00 u. - einde van de reis 21.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 24.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 26.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 28.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 31.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 35.50

NIEUW!
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Evenementsreizen

22.  Feest  in  Annevoie
en  de  Maasvallei

vanaf  € 72,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal
- rondrit door de Maasvallei - toegang tuinen Annevoie

Voor de liefhebbers van de prachtige historische stad Leiden, een onver-
getelijke dag. In de stad hangt de geur van haring, vers (wit) brood en 
hutspot. Leiden viert dan namelijk Leidens Ontzet (of: Leids Ontzet). Dat 
doen ze al vanaf de 16e eeuw. 
Ieder jaar wordt met Leidens Ontzet op feestelijke wijze herdacht dat 
op 3 oktober 1574 een einde kwam aan de maandenlange Spaanse be-
legering van de stad. Pas nadat de omliggende landerijen onder water 
werden gezet, zagen de watergeuzen kans de hermetisch afgesloten 
stad te bevrijden. Ze kwamen als geroepen, want de stad leed grote 
honger. Voor de uitgehongerde Leidenaren hebben ze haring en wit-
tebrood mee genomen. Het ontzet is een feit: de stad is bevrijd! Sinds-
dien wordt deze gebeurtenis elk jaar gevierd met een heus volksfeest. 
Elke Leidenaar kleedt zich in wit/rood. Overal is er feestelijke markt en 
straatanimatie.    

 

Datum: di 03/10
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 19.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 28.50 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 31.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 34.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 38.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 43.00

Na de ochtendhalte rijden we richting Namen en volgen we de Maasval-
lei langs Marche-les-Dames. Door de unieke omgeving waar zowel water, 
bos als rots zich in een decor verenigd hebben, hebben de Belgische pa-
racommando’s hier hun Trainingscentrum voor Commando’s gevestigd. 
Marche-les-Dames kreeg vooral bekendheid door de tragische dood van de Belgische 
koning Albert I, die hier graag kwam klimmen, maar op 17 februari 1934 bij een 
ongeval van de rotsen stortte en overleed. De naam Marche-les-Dames verwijst naar 
een voormalige cisterciënzerinnenabdij. Verder door de vallei van de Samson, langs 
Faulx-Les-Tombes en Gesves naar Crupet. Kort bezoek aan de grot. Deze bijzondere 
grot naast de kerk van Sint-Martinus toont verschillende voorstellingen van heiligen-
levens (vooral van Sint-Antonius van Padua), met 22 levensgrote fi guren en wordt 
bekroond door spectaculaire rode duivels. De pastoor die zijn leven wijdde aan de 
vervaardiging van deze grot, Gerard, is zelf eveneens levensgroot afgebeeld, biddend 
naast het bankje voor de grot. Verder naar Spontin met de bron, het kasteel en de 
watermolen op het riviertje de Bocq naar Dinant. 
Na het middagmaal naar Annevoie. In de streek van de Boven-Maas, waar rivieren en 
wouden in harmonie samenleven, vormen de Tuinen van Annevoie een heuse parel 
in een prachtig groene streek. In deze schitterende tuinen versmelt de grandeur van 
de Franse stijl wonderwel met de Engelse romantiek en de Italiaanse verfi jning. En 
dit adembenemende park geeft zijn pracht slechts mondjesmaat prijs: naarmate de 
bezoeker erdoor wandelt, ontdekt hij steeds meer bijzonderheden en wordt hij ver-
rast door de uitzonderlijke veelheid aan contrasten. Voor de zesde maal ontvangen 
de tuinen van Annevoie de grote parade van 110 gekostumeerde in Venetiaanse 
klederdracht, tot in het kleinste detail afgewerkt. Een spectaculair, indrukwekkend 
en vooral fotogeniek gebeuren. Een echte streling voor het hoog. Overige attracties: 
grime en knutselateliers voor kinderen, verkoop van Venetiaanse producten, moge-
lijkheid voor foto met een van de personages, enz. 

Periode: za 27/05 - zo 28/05 - ma 29/05
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 72.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 74.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 77.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 82.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 88.00

23.  Festival
Leidens  Ontzet

vanaf  € 28,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

NIEUW!
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Evenementsreizen

De garnaalvisserij te paard werd in 2013 toegevoegd door Unesco aan 
het cultureel werelderfgoed. De paardenvisserij is een traditie die al 
meer dan 500 jaar bestaat. 
De paardenvissers, hoog op hun paarden gezeten, dwingen nog steeds 
bewondering af wanneer ze moeizaam door de golven ploegen. De gar-
naalfeesten gaan traditioneel van start op zaterdagmorgen het laatste 
weekend van juni. Dan verzamelen de garnaalvissers in Oostduinkerke-
Dorp. Onder begeleiding van de harmonie trekken ze vervolgens naar 
het Astridplein, waar een wedstrijd garnaalvissen van start gaat. Van 11 
tot 18 uur wordt op het Fabiolaplein een folkloremarkt gehouden rond 
visserij en oude ambachten. Het evenement is bedoeld als een jaarlijkse 
ode aan de zee in het algemeen, en de garnaalvisserij in het bijzonder.

 

Datum: za 24/06
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 27.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 29.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 32.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 35.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 40.50

24.  Garnaalfeesten
Oostduinkerke

vanaf  € 27,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar

25.  KreaDoe  Beurs

vanaf  € 45,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- toegang KreaDoe beurs

KreaDoe beurs brengt exposanten en bezoekers uit de hobbymarkt
bijeen. 
Het evenement is uitgegroeid tot het grootste event van de Benelux 
voor creatieve hobbyisten met circa 300 exposanten. Honderden deel-
nemers tonen op KreaDoe de nieuwste trends op het gebied van koken, 
breien, papercrafts, home deco, tekenen en schilderen, taarten en cup-
cakes maken, sieraden maken, bloemschikken en nog veel meer.

 

Datum: wo 01/11 t/m zo 05/11
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 45.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 47.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 49.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 53.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 58.00

NIEUW!

Groepsbrochure 2023.indd   22Groepsbrochure 2023.indd   22 6/03/23   09:576/03/23   09:57



I 23 DAGREIZEN

Evenementsreizen

26.  Oostende  voor  anker

vanaf  € 27,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar

Jaarlijks zakken duizenden liefhebbers van Schotland en de Keltische cul-
tuur af naar het Schots Weekend! Bezoekers kunnen het hele weekend 
genieten van o.a. de Belgian Pipe Band competition, de Highland Dance 
competition, Highland Games, folk optredens, diverse (kinder-)animatie 
én de Schotse markt.  
De Schotse markt is een drukbezocht en onmisbaar onderdeel van het 
Schots Weekend. Dankzij het unieke aanbod en de gezellige sfeer die er 
heerst, is er elk jaar opnieuw grote belangstelling. Al jaren kan je er Scottish 
bagpipes, Keltische en Middeleeuwse kleding, accessoires, (decoratieve) 
wapens, glaswerk, British lifestyle products, Whisky en zoveel meer terug-
vinden. Bezoekers kennen natuurlijk het Belgian Pipe Band Championship 
en de Highland Dance competitie maar daar blijft het natuurlijk niet bij.  
Op zondag is het tijd voor de sterke mannen en vrouwen… de Highland 
Games! Wil je zelf ook eens proberen, of je kinderen laten proberen, doe 
dan zeker een poging bij de ‘Highland Games for kids’. In de boomgaard 
kunnen jullie twee heuse kampementen vinden: de Sassenachs en de 
Schotten, maar ook de Vikings van Svart Ulfarnir. Hoezo Vikings? Wist je 
dat dit de voorouders zijn van de Schotten? Iets verder door kan je ook de 
demo’s van het schapen drijven terugvinden. Zie je graag honden, dan heb 
je naast het schapen drijven ook de Retriever demo’s in de Engelse tuin.  
Voor de kleinsten onder ons ook springkastelen, een verteller, een make-up 
stand en een levend standbeeld. Laat je ook absoluut verrassen door de 
acts van Ron Jaluai, vaste waarde maar toch steeds vernieuwend. Zoek je 
een kilt, een regenjas, of heb je zin in fudge, bezoek dan ook onze Schotse 
Markt. In de uiterste hoek vind je ook onze best bewaarde geheimen: de 
whisky- en champagnetent maar ook de “Incredible Accoustic Marquee” 
met verschillende gast optredens.

     
Datum: zo 10/09
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 09.00 u. - einde van de reis 19.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 64.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 66.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 72.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 77.50

Oostende heeft deze dag een groot evenement , namelijk Oostende voor 
Anker! De Koningin der Badsteden heeft heel wat te bieden en deze dag 
is dat het summum voor liefhebbers van schepen en al wat erbij hoort. 
Het grootste festival aan de Noordzee! 160 schepen van kathedralen 
van de zee over slepers tot sloepen. Nog iets nodig voor aan boord of 
ben je op zoek naar de perfect jas om te zeilen dan kan je bij 96 standen 
zeker je gading vinden. Ontdek de lekkerste streekproducten. Proef van 
de vers gerookte zalm, gebakken tong, oesters,... maar ook zoete pan-
nenkoeken en mattentaarten mogen niet ontbreken.
Heb je altijd al willen weten hoe een houten schip gebouwd wordt of 
hoe een smid werkt. Kom dan zeker eens de ambachten bewonderen.
Een schilderijtje of toch liever een foto of beeldje. Bij de kunstenaars 
kan je snuisteren tot je het perfecte item vindt.

Datum: za 03/06
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 27.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 29.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 31.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 35.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 40.50

Naast de verkeersvrije winkelstraten in het oude Rijsel, vind je hier ook 
de nieuwe winkelgalerij van Euralille, op wandelafstand van elkaar.  
De brocantemarkt is de grootste antiekmarkt van Europa. De sfeer op 
deze ‘Braderie’ is fantastisch. De markt vindt plaats in het oude cen-
trum van Lille en bestaat uit duizenden kramen vol schatten antiek en 
brocante. Het ‘gerecht van de dag’ is mosselen met frieten. Er is zelfs 
een wedstrijd aan verbonden: de restaurants wedijveren om de hoogste 
stapel mosselschelpen!    
 
Datum: za 02/09
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 25.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 27.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 29.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 33.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 37.50

28.  Schots  weekend
Alden  Biesen

vanaf  € 64,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- toegang Schots weekend

27.  Rijsel
’Brocanterie  de  Lille’

vanaf  € 25,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar

NIEUW!

NIEUW!
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Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

In de voormiddag maken we een rondrit door de Alblasserwaard. Alles 
ligt hier onder de zeespiegel, men werkt er al eeuwen samen met het 
water en de wind om de boel droog te houden. 
De molens van Kinderdijk vertellen het verhaal van de Lage Landen en 
we gaan terug in de tijd in een avontuur vol wieken, water en wils-
kracht. Van de 78 molens die er in 1870 stonden in het poldergebied 
zijn er nog 28 overgebleven. 
Na het middagmaal rijden we naar Dordrecht de oudste stad van Hol-
land en lange tijd een van de belangrijkste havens, waar de Hollandse 
Munt werd geslagen en de Nederlandse staat het levenslicht zag en 
waar vooral nog zoveel te zien valt, net alsof er nooit wat veranderd 
is. 1000 monumenten telt Dordrecht. Zie hoe de rijke wijnhandelaren 
woonden én werkten in de prachtige panden aan de Wijnhaven. Wan-
delend onder de Groothoofsepoort door raakt u betoverd door deze 
prachtige toegangspoort en het wijde uitzicht dat u heeft op het water, 
waar de Merwede en de Oude Maas samenkomen. Tegenwoordig is 
de Dordtse haven onderdeel van de haven van Rotterdam en daarmee 

In de voormiddag bezoeken we Alkmaar en de kaasmarkt. Alkmaar is de 
Hollandse kaasstad met ruim 400 monumenten. 
De Waag, in de meest oorspronkelijke vorm uit de 14de eeuw, het 
16de-eeuwse stadhuis, de Grote Sint-Laurenskerk en de vele hofjes, 
gevels en grachten geven de stad een aparte uitstraling. De eerste vrij-
dag van april tot september wordt er de traditionele kaasmarkt gehou-
den. De handelaren loven en bieden en bepalen uiteindelijk de prijs 
met ‘handjeklap’. Daarna komt de 400 jaar oude kaasdragersgilde in 
actie om met berries de kaas af te voeren, nadat de partij in de waag 
is gewogen. 
Na het middagmaal rijden we via de toeristische Koggenroute naar de 
Zaanse Schans, even ten noorden van Amsterdam. In deze typische 
Hollandse omgeving vinden we diverse musea, oude ambachten, wer-
kende molens, leuke straatjes met winkeltjes en authentieke groene 
houten huizen. Niet inbegrepen: toegangsgelden bij sommige beziens-
waardigheden op de Zaanse Schans. 

30.  Alkmaar  en
Zaanse  Schans

vanaf  € 59,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

29.  Alblasserwaard  en
Dordrecht

vanaf  € 54,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

is Dordrecht de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. 
Verder door de historische binnenstad met de Augustuskerk, de grote 
kerk enz.  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 54.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 56.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 59.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 63.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 69.00

Periode: telkens op vrijdag van vr 07/04 t/m vr 23/09
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 59.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 62.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 66.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 78.00
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Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

Op deze trip worden we ingewijd in de begonia- en azalea geschiedenis 
in de streek van Lochristi, waar België eens wereldleider in was. 
In de namiddag wijden we ons volledig aan de situatie van de adellijke 
kasteelvrouwen en hoe hun leven eruit zag…
We worden ontvangen met koffi e en een Loots gebakje in de salon 
van de  prachtig gerestaureerde pastorie van Lochristi. Hier wordt door 
plaatselijke gidsen het geheim ontsluierd van de azalea en begonia’s. 
Hier zit een verhaal achter van hard werk en voorname heren en dames. 
We bezoeken ook de schitterende tuin met onze gidsen, die in dit jaar-
getijde een lust voor het oog is! 
Na het verzorgd middagmaal trekken we naar één der mooiste kastelen 
van België, het kasteel van Laarne. Tijdens de rondleiding Vrouwen-
zaken dompelen de gidsen je onder in de fascinerende wereld van
kasteelvrouwen, kamermeisjes, wasvrouwen en kokkinnen. Vrouwen 
uit alle eeuwen passeren de revue. Minnaressen en bedrogen ge-
malinnen. Zakenvrouwen en bestuursters. Maar ook herbergiersters, 
lichtekooien en heksen. Waarom werden vooral vrouwen geviseerd 

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Bastogne War Mu-
seum. Het nieuwe herdenkingscentrum voor de Tweede Wereldoorlog 
neemt je mee naar de grootste veldslagen van 40-45.
Het museum bevindt zich in een splinternieuw gebouw met een ge-
waagde architectuur. Het museum hercontextualiseert op een moderne 
en interactieve manier de Slag om de Ardennen en de oorzaken en 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De originele scenografi e wordt 
ingevuld met drie scenovisions, echte multisensoriële 3D-taferelen die 
voor een totale immersie in de geschiedenis zorgen! 
In de namiddag is er een rondrit gepland in de omgeving van Bastogne 
en bezoeken we o.m. het gekende stervormige Mardassonmonument 
en stoppen we even bij het Vredesbos. Nadien krijgt iedereen dan nog 
de kans om Bastogne tijdens een vrije stop van nabij te leren kennen. 
Niet inbegrepen: toegang Bastogne War Museum (± 16 euro - senioren 
13 euro).

32.  Bastogne
en  omgeving

vanaf  € 59,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

31.  Azalea’s  en
Kasteelvrouwen

vanaf  € 79,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met loots gebakje 
- driegangenmiddagmaal - plaatselijke gidsen kasteel 

Laarne en toegang - toegang los museum

tijdens de waanzinnige heksenvervolging in de 16de en 17de eeuw?  
Terwijl je door de kamers van het kasteel dwaalt, maken de gidsen je 
wegwijs in al die vrouwenzaken.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 79.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 82.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 85.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 88.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 95.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 59.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 62.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 65.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 70.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 77.00

NIEUW!
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In de voormiddag brengen we een bezoek aan het eeuwenoude Schloss 
Burg, dat met zijn massieve donjon het Bergische landschap beheerst. 
Uitgebeeld in schitterende taferelen wordt ons in talrijke kamers en 
gangen een bijzondere kijk gegund op de geschiedenis van deze burcht 
en op het dagelijks leven tijdens de middeleeuwen. 
Na het middagmaal rijden we langs de hoogste spoorweg van Duitsland 
naar Solingen. Hier brengen we een bezoek aan het Klingenmuseum, 
waar we alles kunnen bekijken wat met snijden, kappen en knippen te 
maken heeft. 
Niet inbegrepen: toegang Schloss Burg (± 5.50 euro - maandag geslo-
ten) - toegang Klingenmuseum (± 4.50 euro - maandag gesloten).  

We verkennen de mooie maar minder bekende streek van Axel en
Assenede in Zeeuws Vlaanderen. Eerst een bezoek aan het schitterende 
streekmuseum  ‘Het Warenhuis’. 
We worden hier gastvrij onthaald met koffi e en Zeeuwse bolus. Op de 
markt van Axel staat een historisch gebouw dat vroeger een prachtige 
woonhuis annex warenhuis was. Het geheel was sinds 1920 een win-
kel/warenhuis. Het nieuwe museum is architectonisch rondom het his-
torisch pand gebouwd, een zéér speciaal geheel met veel glaspartijen 
voor een uitzonderlijke lichtinval. Onze museumgidsen loodsen u door 
de tijd van vroeger, van het boerenleven tot exquise klederdrachten die 
live worden geshowd door vrijwilligers. De collectie is écht indrukwek-
kend!  Het verzorgde middagmaal nemen we in de streek.
Na het eten rijden we via het Sluizencomplex ‘Portaal van Vlaanderen’, 
op het kanaal Gent-Terneuzen, naar Boekhoute, garnaalvissersdorp. 
Hier werd ook de mosselkweek létterlijk geboren in vervlogen tijden! 
Onze gids vertelt er ons alles over. We sluiten af met een bezoekje aan 

34.  Boekhoute  vissersdorp
zonder haven

vanaf  € 71,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Zeeuwse bolus 

- toegang streekmuseum - driegangenmiddagmaal

33.  Bergisches land  en
Schloss Burg

vanaf  € 63,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 63.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 66.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 71.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 76.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.50

het kleine visserijmuseum in een historisch pand aan de kerk waar een 
grote verzameling oud vissersmateriaal en archeologische vondsten 
ons een tipje van de sluier oplicht over het verleden van het dorp en 
de streek. In de kerk ernaast is een tentoonstelling over Boekhoute in
WO I. Na dit verhelderend bezoek rijden we naar het alom bekende, 
gezellige  Sluis voor vrije tijd.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 71.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 73.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 76.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 80.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 86.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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In de voormiddag maken we een korte rondrit en stadswandeling in 
Bonn. 
Na het middagmaal rijden we naar Brühl voor een bezoek aan Schloss 
Augustusburg. Zowel het exterieur als de weelderige inrichting beho-
ren tot de beste voorbeelden van rococo en barok in Duitsland. Het 
gebouw heeft een schitterende statietrap, wit en goud beschilderde 
pilaren, fresco’s met Bijbelse taferelen en talrijke prachtige schilderijen. 
Na het bezoek vrije tijd voor een bezoek aan de slottuinen. 
Niet inbegrepen: toegang Schloss Augustusburg (± 9.50 euro). Maan-
dag gesloten.

In de voormiddag maken we een rondvaart op de Kagerplassen. Tus-
sen de Noordzeekust en de stad Leiden liggen de Kagerplassen, diverse 
grote meren met veel kleine eilandjes.
Tussen de polder en molens vaart u in een waterrijke wereld met prach-
tige natuur, vergezichten en watervogels. 
Na het middagmaal naar Haarlem. Vlakbij het strand, aan de rivier het 
Spaarne, ligt Haarlem met z’n vele monumentale panden en schitteren-
de oude pleinen. U kunt er heerlijk dwalen door kleine straatjes langs 
historische panden van bouwmeester Lieven de Key. Niet voor niets 
wordt Haarlem de meest Vlaamse stad van het noorden genoemd. Vrije 
tijd te Haarlem. Niet inbegrepen: boottocht (± 14 euro).

36.  Boottocht  en  Haarlem

vanaf  € 56,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

35.  Bonn  en
Schloss  Augustusburg

vanaf  € 67,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- stadswandeling - driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 77.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 57.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 60.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 64.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 71.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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’s Morgens ontvangst met koffi e of thee en koek. Geleid bezoek aan de 
fruitveiling van Borgloon, die wereldwijd gerenommeerd is als veiling 
van vooral appels, peren, aardbeien, kersen en inlandse bessen. 
Tijdens de rondleiding maak je kennis met de moderne verkoopzaal, 
de bewaring, verpakking en sortering van het hard en zacht fruit. De 
voorgevel van de fruitveiling werd gebruikt in de tv-serie Katarakt. Vrij 
bezoek aan de streekproductenwinkel in de voormalige burelen van de 
stoomstroopfabriek. Hier kan je Haspengouwse streekproducten ko-
pen: van stroopwafels, fruit, wijn, enz. 
In de namiddag mooie tocht door het landelijk Haspengouw met zijn 
holle wegen, boomgaarden, kastelen, kapelletjes en fotogenieke dorp-
jes als Groot-Gelmen met de oudste herberg (1656) van Limburg, Klein-
Gelmen bekend om zijn opnames voor de serie Katarakt, Kerkom met 
zijn beschermd dorpsgezicht en de kapel van Helshoven uit de 13de 
eeuw. St.Truiden, zesde grootste monumentenstad van Vlaanderen, 
met het begijnhof, de abdijsite, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemel-
vaart, het stadhuis enz. Hier maken we een korte wandeling in de om-

In de voormiddag bezoeken we het stadje Damme, bekend uit de verha-
len van Tijl Uilenspiegel, met het gotische stadhuis van 1468, het Sint-
Janshospitaal uit de 13de eeuw en de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk. 
Nadien rijden we naar Brugge voor het middagmaal. Brugge, het Vene-
tië van het Noorden, ooit een bescheiden nederzetting aan de Noord-
zee, wereldmarkt en bakermat van de Vlaamse kunst, is thans een 
unicum in Europa: een levendige stad naar mensenmaat, waar het aan-
genaam toeven is. Mogelijkheid tot boottocht 30 minuten (± 10 euro). 

38.  Brugge

vanaf  € 67,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

37.  Borgloon
en  Sint Truiden

vanaf  € 67,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koek

- driegangenmiddagmaal

geving van de Markt met nadien nog wat vrije tijd.  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 77.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 83.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 85.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Hartelijk welkom in de hoofdstad van meer dan 500 miljoen Europeanen. 
Bezoek de stad met onze gids en bekijk de highlights vanuit uw comfor-
tabele zetel in de autocar. 
Na de koffi e met koek aan de rand van de stad beginnen we met de 
eerste must-see, het Atomium. Daarna werken we ons dichter en dich-
ter bij het historisch centrum. Onze gids zal u uitvoerig vertellen over de 
bezienswaardigheden die we passeren. Te voet langs de Grote Markt, 
Koningsgalerijen, Rue des Bouchers, recht door het hartje van de stad 
gaan we naar ons restaurant. 
Na het middagmaal via de Europese wijk naar de groene rand van de 
stad. Hier bezoeken we een Belgische druivenkweker die al decennia 
lang uitstekende wijn produceert. We bezoeken de kas en de wijn-
kelder en we sluiten af met een glaasje wijn… of twee. Wanneer het 
seizoen is kan u hier ook de befaamde zoete Belgische druiven meene-
men. We houden onderweg nog een vrije avondstop alvorens terug ter 
rijden naar de afstapplaats. 
Niet inbegrepen: toegang druiventeler (± 5 euro).

In de voormiddag maken we een rondrit langs de vele bezienswaardig-
heden waaronder de Japanse Toren, het Chinees Paviljoen, de Neptunus-
fontein, het paleis van Laken, de kerk van Laken met koninklijke crypte, 
de Koningsstraat, het Graf van de onbekende soldaat en de Congresko-
lom, de Warande, het paleis van Brussel, het hotel Belle-Vue, de Kleine 
en Grote Zavel, het Egmontpaleis, het Paleis van Schone Kunsten, het 
Jubelpark, het Parlement, de Sint-Michielskathedraal, enz.
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan Mini-Europe. Mini-
Europe een park waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoon 
gesteld worden. Bonsais, bloemenperkjes en dwergbomen bieden de 
perfecte context voor de 350 monumenten die tot in de kleinste details 
werden nagemaakt op schaal 1/25. Duizenden levensechte fi guurtjes 
en animaties! Ontsteek de uitbarsting van de Vesuvius of bekijk de op-
stijging van de Ariane-raket. De twee uur durende wandeling die ver-
makelijk en educatief is, laat u de 27 deelstaten van de Europese Unie 
+ het Verenigd koninkrijk en hun historische, architecturale en culturele 

40.  Brussel  en Mini-Europe

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

39.  Brussel  en
Belgische  Druiven

vanaf  € 65,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 19.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 65.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 67.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 73.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 78.50

rijkdommen (her)ontdekken. 
Niet inbegrepen: toegang Mini Europe (± volw. 15.50 - sen. 14 euro).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 58.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 61.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 64.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 70.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

NIEUW!
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In de voormiddag maken we een rondrit door Brussel. Na het middag-
maal bezoek aan het Koninklijk Paleis. Het is een van de mooiste offi ciële 
gebouwen van onze hoofdstad. 
Gelegen tegenover het Natiënpaleis, aan het andere uiteinde van het 
Warandepark, symboliseert het Koninklijk Paleis in feite ons regime, 
de grondwettelijke monarchie. Het paleis is de plaats waar de koning 
zijn functie als staatshoofd uitoefent. Hier houdt hij zijn audiënties en 
worden de staatszaken behandeld. Naast het bureau van de koning en 
dat van de koningin, herbergt het paleis ook nog de diensten van de 
grootmaarschalk van het Hof, van de kabinetschef van de koning, van 
het hoofd van het Militair Huis van de koning en van de intendant van 
de Civiele Lijst van de Koning. Het paleis beschikt ook over salons met 
uitzonderlijke pracht waar grote recepties gehouden worden en over 
appartementen die ter beschikking worden gesteld van staatshoofden 
bij offi ciële bezoeken. Sinds 1965 wil de traditie dat het paleis jaarlijks 
opengesteld wordt voor het grote publiek zodat je ook de pracht van 
deze historische salons kan bewonderen. Na het bezoek maken we nog 

Vanuit Leerdam vertrekken we op lunch cruise op de rivier De Linge. De 
3 uur durende tocht voert ons door de Betuwe, de ‘fruittuin van Neder-
land’. 
Onderweg genieten we van een lunchbuffet bestaande uit: diverse 
soorten bruin/wit brood, witte/bruine zachte bolletjes, harde broodjes, 
rozijnenbrood, roomboter, ei, jam, diverse zoetwaren, 5 soorten vlees-
waren, kaas, kroket en 2x koffi e of thee. Nadien maken we nog een 
mooie rondrit door de Bommelerwaard, in het gebied tussen Maas en 
waal. ’s Avonds genieten we nog van een driegangenavondmaal.

42.  Lunchcruise  op  de  Linge
en  Bommelerwaard

vanaf  € 97,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - 3 uur durende lunch cruise

- driegangenavondmaal

41.  Brussel
Koninklijk  Paleis

vanaf  € 51,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

een korte wandeling in het centrum van Brussel.  

Periode: op aanvraag
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 51.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 53.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 55.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 59.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 64.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 97.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 99.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 102.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 106.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 112.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Na de gebruikelijke koffi estop rijden we naar Delft. Hier maken we een 
uitgebreide stadswandeling. Delft een stad en gemeente in Zuid-Holland 
in Nederland, gelegen aan de Schie, tussen Den Haag en Rotterdam. 
Delft heeft een historische binnenstad, ontwikkelde zich in de 19e 
eeuw tot industriestad en profi leert zich tegenwoordig, met de aan-
wezigheid van een Technische Universiteit en de onderzoeksinstituten 
TNO en Deltares. Binnen de geschiedenis van Nederland is Delft vooral 
bekend doordat Willem van Oranje er vanaf 1572 heeft geresideerd en 
er in 1584 werd vermoord. De Oranjes worden sindsdien traditioneel 
in Delft bijgezet. De bijnaam van Delft is de Prinsenstad. Tevens ook 
gekend om zijn Delfts Blauw. 
Na het middagmaal rondrit in het kassengebied (serres) van Westland 
en bezoek aan het Keringhuis, het informatiecentrum over de storm-
vloedkering. De kering bestaat uit twee grote waterkerende deuren, die 
zich bij normaal weer in de parkeerdokken langs de beide oevers bevin-
den. Als voor Rotterdam een waterstand van 3 meter boven NAP wordt 
verwacht, dan moeten de Maeslantkering en de Hartelkering sluiten. 

Vrije ochtendstop. In een rondrit maken we kennis met de regeringsstad 
Den Haag. De hoofdstad Den Haag offi cieel ‘s-Gravenhage is de hoofd-
stad van de provincie Zuid-Holland.
De op 2 na grootste provincie van Nederland, na Amsterdam en Rot-
terdam. Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, dat is Am-
sterdam, het is wel de residentie regeringszetel en fungeert in veel op-
zichten als hoofdstad. De stad Den Haag ontstond in de middeleeuwen 
rond de Hofvijver en het Binnenhof, tegenwoordig het centrum van de 
Nederlandse politiek. De Nederlandse regering en het parlement zijn in 
de stad gevestigd en het is de residentie van het Koninklijk Huis. Ook 
staan de meeste ambassades, alle ministeries en de Hoge Raad in Den 
Haag. Daarnaast is de stad standplaats van verschillende nationale en 
internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechts-
hof in het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof. Het was rond 
het jaar 1900 ook de gastheer van de twee Haagse vredesconferenties, 
waar belangrijke internationale afspraken tot stand kwamen. 

44.  Den  Haag  en
Scheveningen

vanaf  € 61,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

43.  Delft -Westland  en
Hoek  van  Holland

vanaf  € 63,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal

- bezoek infocentrum de Kering

Bij stormvloed worden de dokken vol water gelaten, waardoor de holle 
deuren gaan drijven en ze de Nieuwe Waterweg kunnen worden op-
gedraaid. Als de deuren elkaar zijn genaderd, lopen de holle ruimten in 
de deuren vol water en zinken ze tot op de bodem. Zo sluiten ze een 
opening van 360 meter af. Zodra het hoogwater voorbij is worden de 
deuren leeggepompt.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 63.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 67.00   
  Groep van 35 tot 39 personen: € 71.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 77.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 80.00

Na het middagmaal vrije tijd in Scheveningen. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 61.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 64.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 68.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 72.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 75.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Na de vrije stop onderweg rijden we naar centrum Gent voor een bezoek 
aan  de Plantentuin van de Universiteit. 
Die is sinds 1902 ingericht aan de rand van het Citadelpark. Op een op-
pervlakte van 2,75 ha, waarvan 4.000 m² serres, zijn maar liefst 10 000 
plantensoorten samengebracht. Voor de plantenliefhebbers minder be-
kend maar een must see! Voor het middagmaal verlaten we Gent en 
genieten we van een heerlijk driegangenmiddagmaal in Deinze. Van-
daar gaat het naar Bellegem waar we eindelijk eens ‘Omer’ in levende 
lijve kunnen bezoeken. Brouwerij Omer Vander Ghinste, zéér bekend 
van TV en andere media laat ‘in zijn brouwketels kijken’. We brengen 
een uitgebreid bezoek aan de brouwerij die al generaties gerund wordt 
door de familie en nadien proeven we een tweetal biertjes. Iedereen 
krijgt ook een aandenken mee naar huis. Opgelet! In de brouwerij zijn 
meerdere trappen op- en af te gaan. Na dit ‘vrolijke bezoek’ houden we 
nog een vrije avondstop alvorens naar huis terug te keren.   

In de streek De Peel ligt midden in Helmond, een écht stadskasteel met 
kasteeltuin errond. Wat prachtig is aan dit kasteel, het is perfect aange-
past aan minder mobielen. 
Overal platforms, trapliftjes en liften, zodat het hele kasteel toegankelijk 
wordt voor mensen die niet erg goed ter been zijn. Desgewenst kan u 
een opvouwbaar museumstoeltje meenemen zodat u op uw gemak 
de verhalen van onze gidsen kan meebeleven. Na de koffi e en gebak 
nemen onze middeleeuws geklede gidsen ons mee voor de verkenning 
van het slot. Prachtige bemeubelde stijlzalen, de voorraadkelders, de 
enorme keukens, de bediendenvertrekken en nog veel meer. U waant 
zich in een ander tijdperk! Voor het middagmaal verlaten we Helmond 
en trekken we de Peel in. Na het middagmaal verkennen we de omge-
ving van het Nationaal Park De Peel.
De Peel was ooit duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat 

46.  De  grootste  waterburcht
van  Nederland

Een  eeuwenoud  verhaal  over  macht,
liefde,  oorlog  en  bedrog

vanaf  € 78,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegelei-
ding - koffi e met gebak - plaatselijke gidsbegeleiding in het 
kasteel - driegangenmiddagmaal - toegang kasteel Helmond

45.  De  Botanische  tuin  van
de  U-Gent  en  Brouwerij

Omer  Vander Ghinste

vanaf  € 69,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- toegang plantententuin Gent - driegangenmiddagmaal
- toegang brouwerij Omer met proevertje

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 69.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 71.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 74.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.00

op de meeste plaatsen niet ‘passabel’ was met duizenden agrarische 
bedrijven. De eerste dorpen vanaf de 13e eeuw stak men er turf en be-
hoeve van die turfwinning werden grote delen van de Peel afgegraven. 
We maken een prachtige rondrit vanuit Liessel door dit unieke gebied. 
In Ospel stoppen we aan het bezoekerscentrum om dan verder te rijden 
naar Neerkant-Helenaveen-Mariapeel-Griendsveen en IJsselstein met 
zijn militaire begraafplaats. Gevolgd door een vrije stop in de buurt van 
Sevenum om eventueel iets te drinken of te snoepen. 

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 78.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 81.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 84.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 88.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 95.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

NIEUW!

drog
NIEUW!
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Na de koffi e met croissant onderweg rijden we naar Doornik, de stad van 
de vijf klokkentorens, gebouwd langs de Schelde.
De rijkdom van weleer laat zich voelen in de Doornikse architectuur en 
de vele kunstschatten zoals de kathedraal en het belfort, allebei erkend 
Unesco Werelderfgoed. Dankzij haar bijzonder machtige positie en rijk-
dom was de stad ook begeerd door vele koningen. Allen hebben ze 
hier hun stempel gedrukt. Je vindt hier ook pareltjes van art nouveau en 
art deco en de mooie herenhuizen langs de boulevards. In de voormid-
dag de fi lm ‘Tussen Hemel en Steen’ in het auditorium van de dienst 
voor toerisme, over 2000 jaar geschiedenis van de stad en rondrit met 
toeristisch treintje. Na het middagmaal stadswandeling, bezoek aan de 
kathedraal en vrije tijd. 

 

48.  Doornik

vanaf  € 77,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met croissant 

- driegangenmiddagmaal - fi lm ‘Tussen Hemel en Steen’ 
- rit toeristische treintje

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 77.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 80.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 87.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 93.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

In de voormiddag rijden we richting de Peel.  Het Nationaal Park De 
Grote Peel ligt op de grens van twee Nederlandse provincies Limburg en 
Noord-Brabant, in de driehoek Meijel-Asten-Nederweert. 
De kerktorens van deze gemeenten zijn als wegwijzers in dit 1500ha 
groot gebied, zonder autowegen, hoogspanningsleidingen of andere 
ontsierende infrastructurele werken. De Groote Peel is een van de 
weinig resterende stukken van het hoogveen dat ooit de grens tus-
sen Brabant en Limburg vormde. Heden is het een natuurgebied van 
internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Weids en 
waterrijk herinnert het landschap aan vroeger. Overal zijn sporen van 
het verleden te vinden, toen noeste werkers in het zweet huns aan-
schijns de turf, ‘het goud van de Peel’, uitgroeven. Destijds een plek om 
te mijden, nu kunt u er naar hartelust wandelen. 
In de namiddag bezoek aan het streekmuseum de Locht te Melder-
slo. Dit museum, geopend in 1990 in een historische boerderij, toont 
een grote collectie historische voorwerpen. In 1993 werd het museum 
uitgebreid met het ‘Nationaal Asperge- en Champignonmuseum’. Een 

47.  De  Peel  en  Melderslo

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

afdeling van “De Locht” geeft nu volop informatie over deze twee 
agrarische producten die Noord-Limburg beroemd hebben gemaakt. 
Niet inbegrepen: toegang museum De Locht  (± 9 euro - indien gids ter 
plaatse ± 2 euro met minimum van 25 personen). 

Periode: april tot oktober
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 59.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 62.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 66.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 72.50
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Na een mooie rit langs de Kreekraksluizen en de Oesterdam naar het 
eiland Tholen. Daarna verder langs de Filipsdam en de Krammersluizen 
naar de Grevelingendam. 
Daar  koffi epauze en tijd om te genieten van het uitzicht. Dan verder 
naar Overfl akkee, over  de Volkerakdam en de Haringvlietbrug richting 
Rotterdam. Vandaar naar Hoek van Holland voor een bezoek aan de 
Maeslantkering, het sluitstuk van de Deltawerken. Bij dreigende over-
stroming sluiten 2 enorme deuren de Nieuwe Waterweg af zodat op 
deze manier de provincie Zuid-Holland wordt beschermd tegen het 
hoge water. Vanuit het Keringshuis hebben we een prachtig uitzicht op 
de immense constructie en we zien gemiddeld om de 7 minuten grote 
schepen voorbijvaren die de haven van Rotterdam aandoen. 
Na het middagmaal, rit naar het Westland dat grote internationale be-
kendheid heeft gekregen door zijn hectaren en hectaren glastuinbouw. 
We bezoeken deze streek op een bijzondere manier, namelijk op een 
échte Westlandse boot – een schuit - met fl exibele opbouw in verband 
met de lage bruggen. Op een twee uur durende vaart over eeuwen-

‘s Morgens koffi e met koffi ekoek. In de voormiddag brengen we een be-
zoek aan het Fort van Loncin. Het Fort wordt beschouwd als het symbool 
van de Slag om Luik en van de Belgische heldenmoed tijdens de Duitse 
aanval in 1914. 
Op enkele kilometers van het centrum van Luik geldt het Fort van Lon-
cin vandaag nog steeds als een uitzonderlijke herdenkingslocatie want 
het fort werd in dezelfde staat bewaard waarin het was na de vernieti-
ging in de Eerste Wereldoorlog. Na 11 dagen weerstand bieden tegen 
de Duitse aanvaller, ontplofte het fort op 15 augustus 1914 na een 
fatale kanonaanval van het kanon “Dikke Bertha”. Een obus van 42 
cm en 800 kilo legde het fort in as. Hierbij kwamen 350 mensen om 
het leven. Het bezoek aan het Fort van Loncin bevat tal van getuigenis-
sen van het dagelijkse leven van jonge soldaten. Het fort bezit ook een 
museum met een mooie collectie zeldzame, vreemde en verrassende 
voorwerpen, zoals wapens, uniformen en persoonlijke bezittingen die 
werden teruggevonden op de site. 

50.  Fort  Loncin  en  rondrit
door  de  Condroz

vanaf  € 69,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek

- driegangenavondmaal - rondrit

49.  Eilandentocht: storm-
vloedkering  en  boottocht

door  het  Westland

vanaf  € 74,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e of thee met

koffi ekoek - bezoek Keringshuis - driegangenmiddagmaal

oude boezemwateren zien we hoe de streek zich heeft ontwikkeld tot 
de glazen stad van tegenwoordig. Op de terugweg houden we nog 
een avondstop. 
Niet in de prijs inbegrepen: boottocht Westland (±7.50 euro).  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 74.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 78.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 82.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 87.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.50

Na het middagmaal maken we een toeristische rondrit doorheen de 
Condroz. Korte stop aan het Amerikaans kerkhof in Neuville-en-Con-
droz, langs Saint-Séverin voor korte halte aan de romaanse kerk en via 
Ombret verder naar Hoei met aansluitend een wandeling in het histo-
risch centrum. 
Niet in de prijs begrepen: toegang fort en museum (± 5 euro* - indien 
enkel museum ± 2 euro*). 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 69.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 72.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 75.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 79.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 85.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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We worden ontvangen in de K-Blokken in Leopoldsburg met koffi e en 
een lekkere ‘moderne’ soldatenkoek. De gidsen nemen u mee terug in 
de tijd. 
Het decor is het militair domein in Leopoldsburg, ook gekend als het kamp 
van Beverlo en is vooral bekend vanwege de kazerne in Leopoldsburg en de 
uitgestrekte oefenterreinen van het Belgisch leger. Deze terreinen werden inge-
richt in 1835 als verdediging tegen Nederland door koning Leopold I, die er in 
de beginjaren als graag geziene gast geregeld verbleef in zijn koninklijke villa. 
Het museum werd ondergebracht in het oude ruiterijkamp. Het bestaat uit 3
k-blokken en de houten Oscarkapel. Er staan een enorme hoeveelheid voertui-
gen en geschut tentoongesteld en u kan aan den lijve ondervinden hoe het in de 
Tweede Wereldoorlog was om in een schuilkelder te moeten zitten tijdens een 
bombardement…. Voor het middagmaal iets héél speciaal! U waant zich terug 
in militaire dienst tijdens het middagmaal want dat wordt opgediend in de mess. 
Onder het alziend oog van uw ‘overste’ geniet u van een lekker driegangen-
menu bestaande uit: soep, wortelstoemp met worst en als afsluiter het gelief-
koosde dessert van Leopold II. Dit alles wordt geserveerd in gamellen! Superge-

Niks zo gezellig in dit seizoen als een heerlijk middagmaal met aperi-
tiefje vooraf op een prachtige plek op het Drielandenpunt.
Na de vrije ochtendstop maken we een panoramische rondrit door één 
der mooiste streken van Limburg, het Gulpdal. Via Maastricht naar het 
schilderachtige Gulpdal met een stop in Margraten en prachtige verge-
zichten over  de Vijlerberg. De beginnende herfstkleuren in deze grens-
regio zijn ronduit prachtig. Hier is nog échte natuur! Tegen de middag 
komen we stilaan bij onze bestemming, de Vaalserberg, hoogste punt 
van Nederland. Hierboven worden we verwelkomd met een heerlijke 
aperitief, gevolgd door heerlijkheden in buffetvorm.

Wat staat er op het buffet:
• Limburgse forel met remouladesaus - Limburgse rauwe ham met 

meloen - tomaat met mozzarella
• Soep van de dag
• Vis van de dag - speenvarkenrugfi let met stroopsaus

52.  Gastronomie
in  regio  Aken

vanaf  € 67,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- aperitief - gastronomisch buffet

51.  Gamellen  in  Leopoldsburg
en  Brouwerij  Martens

vanaf  € 47,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met soldatenkoek 

- gamellenmaaltijd in 3-gangen

zellig en ludiek. In de namiddag brengen we een bezoek aan brouwerij Martens. 
Brouwerij Martens is een trots en ambitieus familiebedrijf, dat ontstond in 1758. 
Al acht generaties lang staan we aan de top van de Belgische brouwindustrie. 
In al die generaties is de ambitie om steeds te zoeken naar manieren om het 
productieproces te innoveren nooit verdwenen, met een uitgebreid portfolio 
van producten en diensten op wereldschaal als gevolg. Gewapend met een 
sterke geschiedenis en enorm erfgoed zijn we een bedrijf dat klaar is voor de 
toekomst. Na het bezoek proeven van een biertje. Niet inbegrepen: toegang 
museum MKOK (± 4 euro) - toegang brouwerij Martens (± 8,50 euro).

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 47.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 48.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 51.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 54.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 58.50

• Groentegarnituur - salade - frietjes - en aardappelgratin
• Chocolade-, vanille en aardbeienmousse
• Koffi e

Na het eten wordt het tijd om de ‘berg’ af te dalen naar de keizerstad 
Aken. Hier maken we een geleide wandeling met onze gids door het 
historisch gedeelte. Na wat vrije tijd gaan we stilaan naar huis vertrek-
ken.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 77.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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In de voormiddag bezoek aan graanstokerij Filliers in Deinze. In het lie-
felijke Oost-Vlaamse dorpje Bachte-Maria-Leerne, verscholen tussen de 
uitgestrekte weiden en graanvelden van de Leiestreek, ligt de graansto-
kerij Filliers. 
Al generaties lang worden op deze plaats de fi jnste jenevers gestookt. 
De vroegste kiemen van deze ambachtelijke stokerij vinden we immers 
al terug in 1880. Rondleiding door het bedrijf en als afsluiter een de-
gustatie. 
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan Gent. In de schaduw 
van het indrukwekkende Gravensteen en omzoomd door de twee 
machtigste abdijen van Vlaanderen, deze van Sint-Pieter en Sint-Bavo, 
ontwikkelde zich het middeleeuwse Gent. Wie Gent bezoekt maakt 
een wandeling doorheen de geschiedenis van Europa en wordt gegre-
pen door de ongemeen boeiende historie. Niet inbegrepen: toegang 
Filliers (± 12 euro).   

Na de vrije ochtendstop rijden we naar de regio van Leiden voor een 
prachtige rondvaart over de Kagerplassen. 
Via ‘het Joppe’, de Zijl en de Oude Rijn varen we naar Leiderdorp en via 
de ‘Does’ dwars door Hoogmade. In dit uitgestrekt merengebied met 
zijn molens en schilderachtige plekjes aan het water waant u zich in een 
‘buitenlands’ stukje Holland.
Aan boord word een diner geserveerd in buffetvorm.

• Huisgemaakte soep van de dag
• Kipschnitzel
• Champignonsaus
• Seizoengroente
• Aardappelgratin
• Gemengde salade
• Chocolademousse

54.  Gouda  en  boottocht  in
het  groene  hart  van

Zuid-Holland

vanaf  € 80,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - rondvaart

- diner in buffetvorm

53.  Gent  en  Filliers

vanaf  € 48,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 48.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 50.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 53.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 57.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 62.00

Na de vaart trekken we naar Gouda. Het uitgestrekte veenweidegebied 
waarin de stad ligt, maakt dat kaas hét product werd waarmee Gouda 
naam verwierf. Nog altijd staan er in het centrum de prachtige kaaspak-
huizen. Behalve kaas is Gouda ook een streekproductencentrum voor 
onder andere de alom bekende stroopwafels. We maken een geleide 
stadswandeling, gevolgd door voldoende vrije tijd om nog iets te drin-
ken of te snoepen. Na dit bezoek gaat het rechtstreeks huiswaarts.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 80.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 83.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 86.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 90.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 96.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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In de voormiddag brengen we een bezoek aan het tabaksmuseum te 
Wervik. In het museum leer je hoe tabak de wereld veroverde en worden 
zo goed als alle facetten van de rijke tabakscultuur geïllustreerd. 
Je krijgt de meest merkwaardige voorwerpen te zijn om te roken en 
vuur te maken. Maar ook vergeten vormen van tabaksgebruik (snui-
ven en kauwen) komen aan bod. Spannende smokkelverhalen kruiden 
je bezoek en brengen je terug naar de tijd van blauwers, grenzen en 
douaniers. 
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan Kortrijk. In de middel-
eeuwen groeide Kortrijk onder impuls van een bloeiende vlas- en laken-
nijverheid uit tot een van de welvarendste steden van Vlaanderen. Ze 
staat bekend als ‘Groeningestad’ of ‘Guldensporenstad’. We bezoeken 
er het Texture (vlas- en linnenmuseum) en maken een stadswandeling 
langs o.a. de Grote Markt, het belfort, het stadhuis, het begijnhof, het 
Groeningemonument, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, enz. 
Niet inbegrepen: toegang tabaksmuseum (± 4.50 euro*) - toegang Tex-
ture (± 6 euro).

Vooral in de herfst loont zich een bezoek aan de Eifelstreek. De Eifel is 
het oostelijke deel van het middelgebergte Eifel-Ardennen.
Het ligt ten Noorden van de Moezel en ten Westen van de Rijn. In 
de voormiddag maken we een korte wandeling door het centrum van 
Nideggen. 
Na het middagmaal verder richting Schleiden, langs het Kamp van
Vogelzang en het windmolenpark in Herhat naar Monschau. Korte 
wandeling en vrije tijd te Monschau. De herfstkleuren, de rust en de 
bijna verstilde stadjes zullen je beslist bekoren!  

56.  Herfstpracht
Duitse  Eifel

vanaf  € 61,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding
- tweegangenmiddagmaal

55.  Tabakmuseum
en  Kortrijk

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal

- stadswandeling

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 58.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 61.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 65.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 70.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 61.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 64.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 74.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 82.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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’s Morgens koffi e met koffi ekoek. In de voormiddag brengen we een 
bezoek aan het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Roos. Het werd 
in 1242 opgericht door een Franse prinses. 
Het museum bewaart tevens zeer waardevol kunsterfgoed: ongeveer 
800 stukken van tin (het vaatwerk van de patiënten), Brussels en Door-
niks porselein, tal van koperen kandelaars, emmers en bedpannen, 
zilverwerk, smeedwerk, kostbaar linnen, enz., een schat waaruit zeer 
zeker de omvang van de fi nanciële middelen van de instelling blijkt. De 
bibliotheek telt meer dan 3000 oude boeken, waaronder enkele zeer 
kostbare uitgaven en banden. 
Na het middagmaal rondrit in het Pajottenland: via Galmaarden, Tol-
lembeek, Vollezele, Gooik, Lennik, Gaasbeek naar Halle. Korte wande-
ling en vrije tijd. 
Niet inbegrepen: toegang Hôpital Notre-Dame à la Rose (± 8 euro - 
maandag gesloten). 

Via charmante binnenwegen en buitenplaatsen rijden we naar de ge-
meente Doorn, die historisch gezien zeker de moeite waard is. 
Weinigen weten immers dat de Duitse keizer Wilhelm II, na de Duitse 
nederlaag in WO I, hier op het landgoed Huis Doorn zijn laatste 20 jaren 
doorbracht in vrij comfortabele omstandigheden. Een wandeling in het 
fraaie park brengt ons zelfs langs het mausoleum waar hij begraven is. 
Na dit bezoek volgen we een stuk Utrechtse Heuvelrug naar Vleuten, 
waar ons een deugddoend middagmaal wacht. 
Niet ver daarvandaan bezoeken we vervolgens met een lokale gids het 
Slot Zuylen, een koekjesdoosachtig maar uniek kasteeltje dat vooral ver-
maardheid verwierf door de rebelse 18de-eeuwse schrijfster Belle van 
Zuylen. Langs mooie en soms excentrieke buitenhuizen van de Utrecht-
se Vecht maken we een mooie rondrit. 
Niet inbegrepen: toegang slot Zuylen, inclusief plaatselijke gids (± 11 
euro*). Mogelijk van maandag tot donderdag.

58.  Huis  Doorn - Slot  Zuylen
en  Utrechtse  Vlecht

vanaf  € 57,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

57.  Hôpital  Notre-Dame  à  la
Rose  en  Pajottenland

vanaf  € 68,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbe-
geleiding - gids ter plaatse bezoek Hôpital - koffi e met 

koffi ekoek - driegangenmiddagmaal - rondrit

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 68.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 57.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 60.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 64.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 68.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 75.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Even buiten Maastricht bevindt zich een van de mooist bewerkte kalk-
steengroeven ter wereld, de Jezuïetenberg. Het onderaards museum in 
het gangenstelsel is te danken aan de paters jezuïeten uit Maastricht. 
Tussen 1860 en 1960 trokken ze op hun vrije woensdagnamiddag de 
groeven in om ontspanning te zoeken en zij maakten er talloze tekenin-
gen in houtskool en kleur. Zij hakten er ook een groot aantal reliëfs en 
beelden in de mergelwand. 
In de namiddag rijden we door de Voerstreek naar het bedevaartplaats-
je Moresnet. Verder langs de langste spoorwegbrug van België die ge-
bouwd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog en 1170m lang is, toen een 
technisch hoogstandje. We houden ook nog even halt op het militaire 
kerkhof van Henri-Chapelle. Hier rusten, op een oppervlakte van 23ha, 
bijna 8000 Amerikaanse soldaten. 
Niet inbegrepen: toegang Jezuïetenberg (± 7.50 euro ) - gesloten op 
zondag. 

’s Morgens koffi e of thee met boterkoek. Na de ochtendstop brengen we 
een bezoek aan het kasteel van Loppem. Enig kasteel in België waarvan 
de architectuur en het interieur in de oorspronkelijke staat behouden zijn.
In 1856 gaven baron Charles van Caloen en zijn echtgenote, opdracht een 
nieuw kasteel te bouwen. Het kasteel speelde een belangrijke rol in de poli-
tieke geschiedenis van België aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. In 
de herfst van 1918 vestigden zich hier het hoofdkwartier van het Belgische 
leger en de zetel van de zogenaamde “Regering van Loppem”. Koning 
Albert I en koningin Elisabeth verbleven er tijdens die periode.
In de namiddag rijden we naar Brugge, het Venetië van het Noorden, voor 
een historische stadswandeling met de gids van Verhoeven of winkelen in 
het Zilverpand, in het commerciële hartje van Brugge, tussen drie belang-
rijke commerciële straten: de Noordzandstraat met de hoofdingang van 
het Zilverpand, de Zuidzandstraat met de doorgang via de Zilversteeg en 
de Steenstraat. Wat begon in 1979 met zo’n 35 winkelunits rond interne 
wandelgangen, is nu na een grondige renovatie een stijlvol winkelproject 

60.  Kasteel  van  Loppem
en  Brugge

vanaf  € 71,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met boterkoek 
- driegangenmiddagmaal - historische wandeling in 

Brugge of winkelen in het Zilverpand

59.  Jezuïtenberg  en
Moresnet

vanaf  € 54,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 54.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 56.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 60.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 64.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 70.00

met 25 winkels, gecentraliseerd rond 3 binnenpleinen. De drie verkeersvrije 
en groene binnenpleinen vormen het hart van het Zilverpand. Zij zijn een 
oase van rust, waar kinderen zich kunnen uitleven, bezoekers rustig kunnen 
fl aneren of een terrasje meepikken zonder de drukte en gevaar van het ver-
keer. Winkelen in alle vrijheid! Het Zilverpand is het winkeladres bij uitstek 
in hartje Brugge voor wie houdt van mode, hobby, vrije tijd en lekker eten. 
Niet inbegrepen: toegang kasteel van Loppem (± 6 euro indien gids ge-
wenst, ± 50 euro/25 personen).

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 71.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 73.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 76.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 80.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 86.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Na de vrije morgenstop brengen we een bezoek aan het kasteel van 
Vêves dat geklasseerd is als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. 
U ontdekt er de middeleeuwen met grote M. Het kasteel kijkt neer op 
een schitterende vallei en is binnen even mooi als aan de buitenzijde. 
Het ‘Doornroosje Kasteel’ is volledig gemeubileerd en wordt nog steeds 
bewoond door dezelfde familie. Een bezoek dat groot en klein zal char-
meren. 
Na de maaltijd rijden we vanuit de Condroz de Famenne binnen. Zo 
passeren we o.m. de Lesse en Ciergnon met zijn koninklijk domein en 
ontdekken we onderweg nog een technisch restant uit Wereldoorlog 
II. Net vóór Marche-en-Famenne bezoeken we in Waha het romaanse 
Saint-Etiennekerkje met zijn wondermooie glasramen van Jean-Michel 
Folon. Een rondwandeling in Marche-en-Famenne met nadien wat vrije 
tijd sluit deze dagreis af. 
Niet inbegrepen: kasteel van Vêves (± 8 euro - senioren 7 euro - indien 
gids gewenst 75 euro/20 personen). Niet op maandag.  

In het Limburgse Haspengouw is het van bloei tot pluk zeer boeiend en 
vooral mooi. 
Hier maken we een rondrit door hoog- en laagstamboomgaarden met 
rustige maar vaak onbekende dorpjes, oude kastelen en vierkants-
hoeven, die het decor vormden van de bekende tv-serie Katarakt. We 
ontdekken er locaties zoals het Château de Lamotte, het kasteel van 
Rullingen, de veiling van Limburg, de huizen van Roger Paul enz. Een 
bijzondere plek is de pastorie van Mechelen-Bovelingen: die was een 
jaar lang het productiehuis. In de namiddag maken we een stadswan-
deling in Sint-Truiden. Sint-Truiden, de zesde grootste monumenten-
stad van Vlaanderen met als blikvanger de begijnhofkerk, architecturaal 
pareltje met vanbinnen niet minder dan 38 schilderingen op muren en 
pijlers. Vrije tijd in de omgeving van de Grote Markt.

62.  Kataraktroute
en  Sint Truiden

vanaf  € 57,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

61.  Kasteel  van  Vêves  en
Marche-en-Famenne

vanaf  € 61,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 61.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 66.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 77.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 57.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 59.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 62.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 65.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 71.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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In de voormiddag maken we een rondrit door de Bollenstreek. De hele 
namiddag reserveren we voor Keukenhof in Lisse. 
Met 7 miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen kunnen de kwekers zich 
opnieuw helemaal uitleven in het lentepark. Naast de ruim 32ha aan 
bloemen kunt u genieten van spectaculaire bloemenshows, verrassende 
inspiratietuinen, unieke kunstwerken en geweldige evenementen. Ver-
geet vooral de Tulpomania tentoonstelling in het Juliana paviljoen niet 
te bezoeken.
Elk jaar heeft het bloemenpark een special thema waar de ontwerpen 
van de tuinen en de bloemenshows in de paviljoens op geïnspireerd 
zijn. In het park is ook elk seizoen een reuze bloemenmozaïek in het 
thema van dat jaar. In 2023 heeft Keukenhof geen overkoepeld thema. 
De bloemenshows zullen ieder een eigen thema krijgen. Hierdoor is een 
bezoek aan Keukenhof nog afwisselender. 
Niet inbegrepen: toegang Keukenhof (± 18.50 euro).
 

Na de vrije koffi estop rijden we via La Louvière naar Mariemont. Met 
onze gids maken we een prachtige wandeling door het 27 hectare groot 
domein van Mariemont, een van de mooiste parken van België.
Het heeft de grootste planten- en boomcollectie van Henegouwen met 
meer dan 2000 planten en een 70-tal merkwaardige boomsoorten. Bij-
na 30 daarvan zijn geklasseerd als grootste exemplaren van hun soort 
die in ons land bewaard zijn. Tijdens de wandeling genieten we ook van 
de mooie standbeelden van kunstenaars zoals Rodin, Jef Lambeaux, 
Meunier en andere.
Na het middagmaal bezoeken we Binche, de stad van de Gilles. Binche 
is vooral een middeleeuwse stad waarvan de huidige wallen uit de 16de 
eeuw stammen. Deze zijn mooi gerestaureerd en hebben wel 22 torens. 
We wandelen langs het stadhuis waarvan het belfort op de Unesco we-
relderfgoedlijst staat. We bekijken ook de overblijfselen van het paleis 
van Maria van Hongarije en het internationaal museum van de Carnaval 
en het Masker! We ontdekken er de folklorefestivals en de gemaskerde 

64.  Koninklijk  Museum
Mariemont  en  Binche

vanaf  € 61,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

63.  Keukenhof  en  de
Bollenstreek

vanaf  € 52,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Periode: do 23/03 t/m zo 14/05
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 52.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 54.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 57.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 61.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 67.50

tradities van over de hele wereld met honderd maskers en kostuums in 
een collectie die uniek is in de wereld. Na wat vrije tijd keren we terug 
naar huis met een vrije avondstop onderweg.
Niet inbegrepen: toegang Koninklijk museum Mariemont (volw. ±7 euro -
senioren ±6 euro indien gids gewenst volw. ±100 euro/20 personen - 
senioren ±85 euro/20 personen) - toegang museum Carnaval en het 
Masker (volw. ±7 euro - senioren ±6 euro gids ter plaatse ±45 euro/25 
personen).

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 61.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 66.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 77.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Elk jaar in april/mei worden de Koninklijke Serres van Laken voor het 
publiek opengesteld. De pracht van de gebouwen en de schittering van 
de bloemen blijven een onvergetelijke belevenis. 
Er is een parcours uitgestippeld dat de bezoeker buiten de serres brengt, 
doorheen een deel van het park van het kasteel. Na de lunch maken 
we nog een boeiende rondrit door Brussel en kan je verder nog Brus-
sel te voet bezoeken. In deze periode zijn ook de, mooi met bloemen 
versierde, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken en de koninklijke crypte 
toegankelijk. 
Niet inbegrepen: toegang serres (nog niet gekend) - (maandag geslo-
ten).  

Wil je samen meekijken op een heel speciale boerderij hoe het kool-
zaadje koolzaadolie wordt? Met je eigen ogen zien hoe de  boerderij 
wordt verwarmd met miscanthus (siergras!)?
Na de koffi e en zelfgebakken cake krijgen we een  bedrijfspresentatie: 
uitleg over de verschillende bedrijfstakken, de visie van de eigenaars, 
basisinfo omtrent de koolzaadverwerkingen en het gebruik van her-
nieuwbare energie op deze boerderij. Van koolzaadje tot koolzaadolie: 
uitleg omtrent de teelt, de persing, de samenstelling van oliën, toe-
passingsmogelijkheden en gezondheidsaspecten van spijsolie en bio-
brandstoffen. En tenslotte, miscanthus, een grassoort! Bron van groene 
warmte: u krijgt uitleg omtrent de aanplant, de teelt, de oogst, ver-
branding voor warmteproductie en andere toepassingsmogelijkheden. 
Na het middagmaal een mooie rondrit in het Pajottenland via Galmaar-
den, Tollembeek, Vollezele, Lennik enz… naar het merkwaardige kerkje 
van Strijtem. De plaatselijke gids vertelt ons op een ludieke manier het 
ganse verhaal over de kerk met zijn unieke glasramen en de meer dan 

66.  Koolzaadhoeve  en
kerkje  van  Strijtem

vanaf  € 67,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met cake 

- inkom koolzaadhoeve - driegangenmiddagmaal

65.  Koninklijke  serres
en  Brussel

vanaf  € 52,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Data: op aanvraag
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 52.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 54.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 57.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 60.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 66.00

30 duivels die als een zoekplaatje in de kerk zijn verstopt. Ook ‘Pietje de 
Dood’ staat op het doksaal! 
Niet inbegrepen: toegang kerkje van Strijtem met plaatselijke gids
(± 2.50 euro).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 69.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 72.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 75.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 81.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Een létterlijk eeuwenoud beroep, leerlooier! Wil je graag de geheimen 
kennen van een professioneel gelooide huid dan kan dat vandaag.
In héél België is nog maar één looierij actief die rondleidingen geeft. 
Dit is een unieke kans! Bij aankomst worden we getrakteerd op 2x 
koffi e en een stuk taart. Daarna duiken we in het mysterie van het leer-
looien. Het ganse verwerkingsproces is uniek en zal u overtuigen van dit 
bewerkelijke ambacht. De leerlooierij werkt nog steeds met de authen-
tieke machines waarvan de meeste zelfs ver boven de 100 jaar oud zijn! 
Na de maaltijd een mooie rit via de Vlaamse Ardennen naar Ronse. Hier 
bezoeken we het ‘MUST’ museum voor textiel. U zal versteld staan hoe 
tiptop  de oude machines nog werken en wat een prachtige kwaliteit 
textiel ze  leveren. We zien het productieproces van grondstof tot af-
gewerkt product en het paradepaardje van het museum is ongetwijfeld 
de weverij. U krijgt een technische evolutie te zien van de 19e eeuw tot 
het jaar 2000. Op de terugweg houden we nog een vrije avondstop.
 

Na het centraal vertrek rijden we richting Vijfherenpolder. Om 11.30u 
worden we verwacht in het restaurant voor een uitgebreid middagmaal. 
Na het middagmaal maken we een rondrit door de Lopik en Krimpe-
nerwaard. We rijden langs Lopik met de meer dan 370m hoge televisie 
zendmast en door een oer Hollands polder gebied met veenweiden, 
molens, eeuwenoude boerderijen enz. We eindigen de rondrit in het 
vestingstadje Schoonhoven ook gekend als de zilverstad van Neder-
land. We maken er een wandeling langs de vele historische panden die 
Schoonhoven rijk is. Na nog wat vrije tijd nemen we de overzet boot 
en rijden via Gorinchem naar ons restaurant voor nog een uitgebreide 
broodmaaltijd bestaande uit * volkoren-, tarwe-, wit- en krentenbrood 
* tarwebollen * kadetten * roomboter * diverse soorten vleeswaren * 
kaas * jam * koffi e of thee onbeperkt. 

68.  Lopik, Krimpenerwaard
en  Schoonhoven

vanaf  € 74,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal 
- rondrit - overzet Schoonhoven - broodmaaltijd

67.  Leerlooien  en
textiel  weven

vanaf  € 70,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met taart
- driegangenmiddagmaal - alle toegangsgelden

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 70.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 73.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 76.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 81.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 85.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 10.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 74.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 76.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 80.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 84.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

NIEUW!
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44 I DAGREIZEN

We worden ontvangen in Ridderkerk bij chocolatier Frits van Noppen 
met koffi e of thee, bonbons en chocolaatjes. We krijgen er een de-
monstratie marsepein maken en iedereen mag zelf een marsepeinroos
maken. 
Na de broodmaaltijd rijden we naar Dordrecht de oudste stad van Hol-
land en lange tijd een van de belangrijkste havens, waar de Hollandse 
Munt werd geslagen en de Nederlandse staat het levenslicht zag en 
waar vooral nog zoveel te zien valt, net alsof er nooit wat veranderd 
is. 1000 monumenten telt Dordrecht. Zie hoe de rijke wijnhandelaren 
woonden én werkten in de prachtige panden aan de Wijnhaven. Wan-
delend onder de Groothoofdpoort door raakt u betoverd door deze 
prachtige toegangspoort en het wijde uitzicht dat u heeft op het water, 
waar de Merwede en de Oude Maas samenkomen. 
Tegenwoordig is de Dordtse haven onderdeel van de haven van Rotter-
dam en daarmee is Dordrecht de meest landinwaarts gelegen zeehaven 
van Nederland. Verder door de historische binnenstad met de Augus-
tuskerk, de grote kerk enz. Vrije tijd.  

’s Morgens ontvangst met koffi e of thee naar believen en koek. In de 
voormiddag brengen we een bezoek aan de mergelgrot in Zichen-
Zussen-Bolder. 
De ondergrondse ruimten vormen een labyrint van zalen en gangen waar je 
kunt kennismaken met wandschilderingen in houtskool, beeldhouwwerken in 
mergelzandsteen, fossielen uit de Krijtzee, tekeningen en scripties, een vleermui-
zenreservaat, de rijping van de grottenkaas, de artisanale ontginningstechniek 
van mergel, de arbeid van de blokbrekers aan het mergelfront en de didactische 
voorstelling van de champignon- en witloofkwekerij. ’s Middags driegangenme-
nu bestaande uit * soep * varkensgebraad met champignonroomsaus, groenten 
en frieten * dessert. 
Na het middagmaal maken we een rit door de Zuidfl ank langsheen het kasteel 
van Genoels-Elderen, bekend van de gelijknamige serie. Het huidige classicis-
tische bouwwerk werd in 1859 heropgebouwd door graaf de Borchgrave. De 
Franse tuin, met 18de-eeuwse bomenrij in kathedraalvorm, is geïnspireerd door 
die van Versailles. Wijnkasteel Genoels-Elderen is met 22 hectaren wijngaarden 

70.  Mergelstreek  en  Tongeren

vanaf  € 62,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek

- driegangenmiddagmaal - rondrit
- stadswandeling te Tongeren

69.  Marsepein
en  Dordrecht

vanaf  € 59,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e of thee met bonbons 
- demo marsepein maken - broodmaaltijd - marsepeinroos

Periode: van na Pasen tot eind september
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 59.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 61.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 64.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 68.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 74.00

het grootste wijndomein in ons land en verwelkomt jaarlijks 15.000 bezoekers. 
Verder richting Tongeren, de oudste stad van België, langs de mooiste plek-
jes aan de rand van de stad, zoals de middeleeuwse stadsomwalling met de 
Moerenpoort, de Lakenmakerstoren en het stadspark de Motte. In het oude 
centrum van Tongeren maken we een wandeling langs o.a. de Grote Markt met 
het bronzen standbeeld van Ambiorix, leider van de Eburonen, het stadhuis, de 
O.L.Vrouwbasiliek, het gerechtshof, het Gallo-Romeins museum, het Vrijthof, 
het begijnhof enz. Nadien vrije tijd in de omgeving van de markt.
Niet inbegrepen: toegang mergelgrot Zichen-Zussen-Bolder (± 5 euro*).
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 62.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 64.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 67.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 77.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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’s Morgens koffi e met koffi ekoek. Verder naar de scheepslift van Strepy-
Thieu. De kabellift van Strépy-Thieu, die aan het begin van de jaren 2000 
in gebruik werd genomen, is een van de mooiste technologische hoog-
standjes van de moderne Belgische civiele techniek. 
Gelegen in het hart van het Europese rivierennetwerk, maakt dit bouw-
werk met zijn titanische afmetingen het mogelijk dat de nieuwe gene-
raties binnenvaartschepen een hoogteverschil van 73,15 meter kunnen 
overbruggen, waardoor het de grootste scheepslift van Europa is! We 
bezoeken er het interpretatiecentrum “Waterwegen van gisteren, van-
daag en morgen”. Volg de geschiedenis van de Belgische binnenvaart 
van 1830 tot nu en ontdek het rijke riviererfgoed dat ons omringt! 
Scheepsbouw, navigatietechnieken, maar ook werken van hier en over 
de hele wereld, zonder de vele voordelen van de waterwegen voor de 
toekomst te vergeten, evenals een verklarende fi lm over de bouw en 
de werking van de kabelbaanlift zullen ons kunnen boeien! Geniet ten 
slotte van een uitzonderlijk uitzicht op de gigantische machinekamer en 
de omgeving vanaf de bovenkant van het bouwwerk! We rijden verder 
langs de hydraulische scheepslift op het historische Canal du Centre 
naar Saint-Symphorien. Hier bezoeken we een uniek militair kerkhof. Er 
liggen zowel Duitse als Britse soldaten begraven. Merkwaardig is ook 
dat hier de eerste en de laatste gesneuvelde Britse soldaat begraven 
liggen. 
Na het middagmaal  maken we een stadswandeling door Mons. Mons 

Vrije ochtendstop. In de voormiddag kunnen we de charme van Mon-
schau beleven in zijn vakwerkhuizen en in het toeristisch aanbod van de 
glasblazerij en andere kunstambachten.
‘s Middags nemen we een typisch Duitse driegangenmaaltijd. Na de 
middag rijden we naar het stuwmeer de Rursee met mogelijkheid tot 
het maken van een boottocht. We houden ook nog een stop bij het 
trappistenklooster Mariawald, bekend voor zijn kloosterlikeur. Vrije 
avondstop. 
Niet inbegrepen: boottocht (± 9 euro) - toegang glasblazerij (± 4 euro).

72.  Monschau  en  Rursee

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

71.  Mons

vanaf  € 71,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek
- driegangenmiddagmaal - stadswandeling in Mons

heeft een woelig verleden met veel oorlogen. De stad herstelde zich na 
elke slag en werd altijd mooier en grootser heropgebouwd. De meeste 
huizen dateren van de 17de eeuw en geven de binnenstad een histori-
sche aanblik. De Grand-Place is een van de grootste en mooiste pleinen 
van België en vormt het hart van de stad. Het 15de-eeuwse stadhuis is 
een van de pronkstukken op het harmonieuze plein. De huizen zijn vaak 
gebouwd in warmrode baksteen en grijze natuursteen. We brengen 
een bezoek aan het mooie stadhuis met de Tuin van de Burgemeester, 
het Aapje van Mons, de Belfortsite en de stiftskerk van de Heilige Wal-
detrudis. Deze kerk is beroemd om haar mooie glasramen, prachtige 
beeldhouwwerken en de gouden koets. Na de wandeling hebben we 
nog wat vrije tijd op de Grand-Place in Mons. 
Niet inbegrepen: toegang tentoonstelling bij de scheepslift van Strepy 
Thieu (± 8 euro).
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 71.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 74.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 77.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 81.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 88.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

  Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 59.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 62.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 67.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 73.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Ontvangst met koffi e en vlaai bij wijnmakerij Boonman. Een van de land-
bouwvormen, die men in Zuid Beveland tegenkomt is de zwarte bes-
senteelt. 
We krijgen uitleg over de bessenteelt en de wijn. Video van bes tot fl es, 
bezichtiging van wijnmakerij en jammakerij en expositie bessenteelt van 
vroeger tot nu. 
Middagmaal bestaande uit: * tomatensoep * mosselen met frie-
ten, sausjes en salade. Na het middagmaal vertrek met plaatselijke 
gids naar, het in het verleden meest door overstroming getroffen ei-
land van Zeeland,’Schouwen-Duiveland’. Een eiland dat in het verle-
den bestond uit twee delen n.l. Schouwen en Duiveland, van elkaar 
gescheiden door de zeearm ”De Gouwe”. Na het oversteken van de 
Zandkreekdam slaan we af richting Kats en zien in de verte het mo-
nument van de 112 verdronken dorpen van Zeeland. Na Colijnsplaat, 
waar we het monument van het “Wonder van Colijnsplaat” gaan zien, 
vervolgen we onze reis via de machtige stormvloedkering naar de kop 
van Schouwen, waar velen hun boterham verdienen in het toerisme 

Na de gebruikelijke ochtendstop rijden we via Utrecht en Flevoland naar 
de Noordoostpolder. We brengen een interessant bezoek aan Museum 
Schokland. 
Hier is de ‘strijd tegen het water’ nog steeds voelbaar . Het eiland ‘op 
het droge’ is 5km lang en ligt midden in het nog jonge polderland-
schap. Het museum ligt op een van de laatste woonterpen. De binnen 
en buitenexpositie geven een beeld van de Noordoostpolder, het ont-
staan en het vergaan van het eiland, het leven van de Schoklandbevol-
king en het droogleggen van de Noordoostpolder. 
Na het middagmaal bezoeken we Nationaal Park de Weerribben dat 
met zijn 10.000 hectaren het grootste aaneengesloten laagveenmoe-
rasgebied van Noordwest Europa is. We maken een anderhalf durende 
boottocht door dit schitterende waterrijk natuurgebied. Nadien rijden 
we naar Giethoorn, het Venetië van het noorden voor wandeling of 
vrije tijd. Niet inbegrepen: toegang museum Schokland (± 6.50 euro) - 
rondvaart de Weerribben (± 7 euro).

74.  Museum  Schokland
en  de  Weerribben

vanaf  € 60,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

73.  Mosselreis

vanaf  € 75,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e met vlaai
- bezoek wijnmakerij - mosselmenu en rondrit

en de recreatie. Via het toeristische Renesse en het landelijke dorpje
Ellemeet, rijden we de robuuste, zware Brouwersdam op. Een dam 
waar we vol bewondering en ongeloof over heen rijden. Nadien nog 
vrije avondstop in Goes.
Gelieve bij boeking door te geven of u mosselen wenst of kalkoenge-
braad met Zeeuws spek en champignonroomsaus. Indien kalkoenge-
braad 3 euro korting.  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 75.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 78.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 81.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 85.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 90.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 60.00 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 66.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 79.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Nismes is een deelgemeente van de gemeente Viroinval met twee char-
mante riviertjes: Eau Noire in de dorpskern en Eau Blanche. 
Op de grens van Dourbes vloeien de 2 riviertjes samen tot de Viroin. 
Midden in het dorp is een toeristisch natuurpark aangelegd, waarvan 
de bouw gesponsord werd door de Europese Gemeenschap. Verder 
langs de bunker van Brûly-de-Pesche te midden van het Ardense Woud. 
In de namiddag naar Petigny, bezoek aan de twee bovenverdiepingen 
van de Neptunusgrotten, met fraaie rotswanden, ondergrondse boot-
tocht, woeste watervallen, klank-en-lichtspel met stroboscopische ef-
fecten en muziek van Vangelis. 
Niet inbegrepen: toegang Neptunusgrotten (± 8 euro). 
 

Na de morgenstop rijden we richting Keulen, 65km van de Belgische 
grens en maken er een korte rondrit.
Keulen spreekt tot de verbeelding met zijn majestueuze dom, die reeds 
van ver zichtbaar is. Dit gotische monument is niet alleen het grootste 
van Duitsland maar is ook een van de grootste kerken van Europa. De 
bouw ervan heeft meer dan 600 jaar geduurd. Na dit bezoek maken we 
een wandeling door de Keulse Altstadt met de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals de Rheinpromenade, het centraal station, de oude 
romaanse stadsmuur, Heumarkt, Alte Markt en het stadhuis. Onderweg 
worden we er ook aan herinnert dat Keulen eveneens de stad is van de 
Eau de Cologne en vernemen we waarvoor het getal 4711 staat. Na de 
wandeling mogelijkheid voor een panoramische rondvaart waarbij we 
Keulen kunnen bewonderen vanaf het
water. Nadien vrije tijd. 
Niet inbegrepen: rondvaart Keulen (± 10 euro*).

76.  Keulen  en  rondvaart

vanaf  € 62,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

75.  Nismes  en
Neptunusgrotten

vanaf  € 60,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 60.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 67.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 73.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 81.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 62.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 64.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 68.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 72.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 79.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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’s Morgens worden we ontvangen met koffi e of thee met bolus. Nadien 
brengen we een bezoek aan Yerseke. 
Hier ontstond het kweken en verwerken van de schaal- en schelpdie-
ren rond het jaar 1800. In de authentieke loodsjes op de kade vinden 
we informatie over de mossel- en oestercultuur van het verleden en 
nu. We wandelen over de nostalgische oesterputten en hebben een 
prachtig vergezicht over de Oosterschelde. Na het middagmaal gaan 
we op zeehondensafari. We maken een 2 uur durende rondvaart op 
de Oosterschelde met 99% garantie dat we zeehonden zullen spotten. 
We kunnen ze tot op 50 meter benaderen, zodat je ze duidelijk kan 
zien en fotograferen. Op de Vondelingenplaat liggen ze vaak met 30 
tot 50 bij elkaar. Dit wordt zeker een unieke ervaring. Niet inbegrepen: 
zeehondensafari (± 15 euro).

  

’s Morgens koffi e of thee en koffi ekoek. In de voormiddag bezoeken we 
chocolaterie Ledoux. Verwelkoming met een lekker chocolaatje en uitleg 
over het proces van cacao tot chocolade. 
Je krijgt er leuke chocoladeweetjes te horen en ontdekken welke soort 
chocolade er bij jou past. Aan de chocolademachine zien we hoe een 
praline en holle fi guur gemaakt worden en hoe een lekkere vulling in 
een praline past. Je krijgt een actief atelier te zien en op het einde kun 
je een verrassend lekker vers pralientje proeven. 
Na het middagmaal rijden we naar de bruisende Franse metropool
Rijsel. We maken er een stadsrondrit en wandeling door het Oude
Rijsel. Rijsel is een waar openluchtmuseum met o.a. Place du Général
de Gaulle, het oude beursgebouw, de kathedraal Notre-Dame, l’Hospice 
Comtesse enz.  
Niet inbegrepen: bezoek chocolaterie (± 5 euro).

78.  Chocolaterie  Ledoux  en
Metropoolstad  Rijsel

vanaf  € 61,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

77.  Bezoek  oesterputten in  
Yerseke  en  Zeehondensafari

vanaf  € 63,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek 

- driegangenmiddagmaal - stadsrondrit en wandeling

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 63.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 66.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 73.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 80.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 61.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 67.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 71.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 78.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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’s Morgens koffi e en appeltaart met slagroom. We brengen een bezoek 
aan de “Zeeuwse rozentuin”. 
Deze tuin ligt in het mooie, vlakke landschap van het eiland Noord-
Beveland en is gespecialiseerd in het kweken van voornamelijk rozen 
en clematissen. Het geheel is 5 ha. groot, waarin ruim duizend soorten 
rozen staan te geuren en te bloeien in de verschillende aangelegde tui-
nen, zoals de “Franse tuin”, de “Engelse tuin”, de “Lindenhof” en de 
klassieke rozentuin. Het geheel is ruim en met veel zorg opgezet. Na 
het middagmaal rijden we langs het prachtige Veerse Meer en de zand-
kreek. Het gebied wordt beheerd door natuurmonumenten en is een 
belangrijk gebied voor vogels zoals de kluut, kievit, grutto, slobeend 
en visduif. Via Arnemuiden en Middelburg naar Zoutelande. Het dorp 
werd in 2013 door het publiek beoordeeld als beste badplaats van Ne-
derland . Natuurlijk is er ook het bekende liedje van Blof: Zoutelande. “ 
Niets is beter dan met jou de kou te trotseren. Er zijn mensen die naar 
warme landen emigreren. Maar geen geld in onze koude handen. Dus 
gaan we maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande…”.  Nadien 

Vanaf Malmedy rijden we langs een toeristische route naar de hamroke-
rij in Montenau, die zo ingericht is dat je elke werkdag door grote ramen 
de productie van de echte Ardense ham van begin tot einde kan volgen.
Een fi lm onthult het geheim en de geschiedenis van de originele Ar-
dense ham. Na het middagmaal rijden we naar Recht, een rustig dorpje 
in een schilderachtige omgeving, voor een bezoek aan de leisteenmijn. 
Voor WOI werd met de ondergrondse winning in de leigang gestopt 
en kwam er een einde aan een tijdperk, dat vandaag de dag nog het 
beeld van het dorp Recht tekent. Zowel huizen als kruisen en troggen 
uit blauwe lei getuigen van de werkzaamheden uit de laatste eeuwen. 
Maar ook buiten de grenzen van het dorp en van het land was de blau-
we lei uit Recht befaamd. Vooral de Tiroolse steenhouwers hebben de 
winning van de blauwe lei bevorderd. De gebroeders Margraff besloten 
omstreeks 1880 met twee mijngangen in de Rechter Berg te begin-
nen. Ongeveer 100 jaar na het stopzetten van de mijnbouw wordt de 
ondergrondse mijngang voor de bezoekers gerestaureerd. Je kan een 

80.  Oostkantons

vanaf  € 56,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

79.  Zeeuwse  rozentuin  en
tuin  van  Walcherenroute
met  stop  in  Zoutelande

vanaf  € 67,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gids-
begeleiding - koffi e en appeltaart met slagroom

- driegangenmiddagmaal

rijden we richting Vlissingen voor vrije tijd. 
Niet in de prijs inbegrepen: bezoek Zeeuwse rozentuin (± 5 euro).

Periode: juni t/m half september.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.50

ondergrondse wandeling van 800 meter maken om deze reusachtige 
zalen, waar de blauwe leisteen gewonnen werd, vanop een observa-
tiebrug te bewonderen. De rondleidingen zijn rijk aan anekdotes en 
boeiende informatie over de bijzondere geschiedenis van deze streek 
en het gevaarlijke werk van de mijnbouwers. 
Niet inbegrepen: toegang leisteengroeve (± 8 euro - maandag geslo-
ten - open van april tot oktober - rolstoeltoegankelijk) - Montenauer 
hamrokerij (gratis). 

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

  Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.00   
            Groep van 40 tot 44 personen: € 58.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 62.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 67.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 74.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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Na de gebruikelijke ochtendstop steken we de Maas over en nemen 
voorbij Luik een groene route met onderweg minder gekende dorpsna-
men zoals Hody, Anthisnes, Ouffet, enz. 
Zo bereiken we Radhadesh even voorbij Durbuy. Hier heeft de Hare 
Krishna-beweging onderdak gevonden. De rondleiding geeft ons een 
duidelijker beeld van deze spirituele leefgemeenschap. Niet ver van deze 
plek wordt er een lekker middagmaal opgediend, waarna we richting 
La Roche rijden. In dit populaire stadje aan de Ourthe nemen we wat 
vrije tijd om van de altijd aanwezige vakantiesfeer te genieten. Nadien 
houden we nog halt aan de afdamming van de Ourthe in Nisramont, 
waar we tijdens een korte wandeling dit impressionant bouwwerk van 
dichtbij kunnen bewonderen.  
Niet inbegrepen: toegang Radhadesh (± 6 euro).   

Na de ochtendstop met 2x koffi e met koffi ebroodje, maken we een rond-
rit door de Westhoek van Brabant, het gebied waar Frans Bauer woont 
en geboren is. 
We stoppen bij de bijzondere basiliek van Oudenbosch, waar hij ge-
trouwd is. We rijden verder naar Fijnaart en komen langs het woonhuis, 
ouderlijk huis en de favoriete chinees van Frans Bauer. Verder komen we 
langs gebieden waar vlas en suiker wordt verbouwd. We rijden verder 
via typische dijkdorpen. 
Na de broodmaaltijd rijden we naar Hilvarenbeek voor een gezellige 
middag in orgelmuseum Dansant. Rustig zittend maak je een rondreis 
door de tijd en in een cabaretachtige sfeer hoor je alles over de ge-
schiedenis van de draaiorgels uit de tijd dat het woord onthaasten nog 
uitgevonden moest worden. Natuurlijk horen wij ook wat voor werk er 

82.  Rondje  Frans  Bauer
en orgelmuseum

vanaf  € 76,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - 2x koffi e met koffi ebroodje

  - rondrit - broodmaaltijd met kroket
- bezoek orgelmuseum Dansant met nootjes en drankje 

tijdens de pauze en koffi e met Brusselse wafel
en slagroom als afsluiter.

81.  Radhadesh,  La  Roche
en  Nisramont

vanaf  € 59,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 59.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 62.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 65.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 69.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 76.00

achter de kleurige façades schuilgaat en hoe de muziek met ‘boeken’ 
gemaakt wordt. In de pauze krijgt u nootjes op tafel, een consumptie 
(wijntje, biertje of advocaat met slagroom) en is er gelegenheid voor 
een dansje. In de sfeer die bepaald wordt door prachtige orgels, maho-
nie, kristal en spiegels beleef je een geweldige namiddag. Op het einde 
wordt u nog verwent met koffi e en een Brusselse wafel met slagroom. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 18.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 76.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 78.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 81.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 84.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 89.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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In de voormiddag worden we ontvangen met koffi e en appeltaart in het 
dorp van de Roosevelts. 
We worden er meegenomen in de geschiedenis van Oud Vossemeer 
en de roots van de familie Roosevelt de voorouders van de president 
van Amerika, Theodore Franklin Delano en diens echtgenote Eleonore. 
De gids neemt ons mee naar het Roosevelt museum en ook in het cen-
trum rondom het huis Roosevelt worden er tal van bijzonderheden over 
de familie verteld. Verder via een toeristische route naar het restaurant 
voor ons middagmaal. 
Na de middag bezoeken we museum de Meesstoof op het vroegere 
eiland Tholen. Hier komen we te weten hoe mensen leefden en werk-
ten. In drie expositieschuren zijn diverse collecties te zien, zoals de mee-
krapteelt. De wortel productie voor natuurlijke rode kleurstof was een 
belangrijke inkomstenbron op Tholen. We hebben ook aandacht voor 

Wie kent niet het gezegde “Een Belg wordt geboren met een baksteen in 
de maag”, wat uiteindelijk betekent dat bijna iedere Belg er van droomt 
om een eigen huis te bouwen.
Vroeger gebeurde dit bijna uitsluitend met rode baksteen uit de Rupel-
streek. De Rupelstreek is synoniem voor klei-ontginning en baksteen-
nijverheid. Eeuwenlang werd er hier klein ontgonnen, de overgebleven 
steenbakkerijen – in de streek spreekt men van ‘gelegen’ – getuigen 
daar nog van. De resterende kleiputten zijn ondertussen echte oasen 
van groen geworden. Het is ooit heel anders geweest. De steenbakke-
rijmusea van de Rupelstreek geven je er een zeer goed beeld van. Na de 
koffi e en koek duiken we in de geschiedenis van ‘de gewone arbeider’ 
en we bezoeken Steenbakkerij ’t Geleeg in Noeveren. Deze steenbak-
kerij, ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig beeld van een doorsnee 
steenbakkerij in al haar aspecten. De gerestaureerde ringoven, klamp-
ovens, pannenloods en droogloodsen zijn het resultaat van veel en 
hard werk. Ook de machinehal met mengelaar, kollergang, pers en een 

84.  Rupelstreek  terug  in  de
tijd  van  steenbakkerijen

en  scheepswerven

vanaf  € 77,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koek
- plaatselijke gids in de steenbakkerij en inkom

- driegangenmiddagmaal

83.  Rondje  Roosevelt
en  Sint-Annaland

vanaf  € 70,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - koffi e met appeltaart - toegang museum

Roosevelt - driegangenmiddagmaal - rondrit

de Thoolse klederdracht, de wagenmaker, de smidse, de keramiek en 
glaskunst, evenals een Noorse geschenkwoning van na de watersnood-
ramp in 1953. Nadien via een mooie route over het eiland huiswaarts. 
Niet inbegrepen: toegang museum de Meesstoof (± 5 euro). 
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.30 u. - einde van de reis om 19.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 70.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 72.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 75.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 84.50

wandeling door de droogloodsen maken deel uit van de rondleiding. 
Nergens anders krijg je de allerlaatste complete steenbakkerij van de 
Rupelstreek te zien.
Na de middag een onvergetelijke rondrit door de streek met onze gids. 
Hij loodst ons langs plekken waarvan u het bestaan niet vermoedde. 
We komen onder andere langs De Schorre (Tomorrowland), Terhagen, 
één van de meest typische dorpjes uit de streek. Korte wandeling op 
de kaai van Boom aan de Rupel. Hellegat, Niel, Schelle, de watertoren 
van Rumst voor een prachtig uitzicht, om te eindigen bij de parel van 
de Rupelstreek, de imposante abdij van Hemiksem. Onderweg houden 
we een drankstop. 

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 19.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 77.50 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 80.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 86.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 92.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

NIEUW!
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In de voormiddag brengen we een bezoek aan de Schellag kaasboerde-
rij. In deze boerderij kan u diverse kazen proeven. 
De zwarte melkkoeien heten u loeiend welkom. Volg de voetstappen 
op het terrein, bij iedere locatie staat aangegeven wat er aldaar ge-
beurt. Daarna brengen we een bezoek aan wijnmakerij Boonman.  Een 
van de landbouwvormen, die men in Zuid-Beveland tegenkomt is de 
zwarte bessenteelt. We krijgen uitleg over de bessenteelt en de wijn. 
Video van bes tot fl es, bezichtiging van wijnmakerij en jammakerij en 
expositie bessenteelt van vroeger tot nu.  
We vervolgen onze route naar het restaurant voor het middagmaal: 
* gegratineerde oester * tomatensoep * kalkoengebraad met Zeeuws 
spek en champignonsaus, frieten, warme groenten en salade * dessert. 
Na het eten gaan vervolgen we onze toeristische route en brengen een 
bezoekje aan Middelburg en vrije tijd.

Onderweg vrije koffi estop. Via Harderwijk en Zwolle rijden we naar Stap-
horst.  
Rondrit langs de fraaie boerderijen met rieten daken en versierd met 
groene en blauwe kleuren die de aandacht trekken. Hier is de bevolking 
nog trouw gebleven aan de mooie en kostbare klederdracht en aan de 
religieuze tradities. Nadien trekken we naar Giethoorn, een schilderach-
tig waterdorp, dat terecht het Venetië van Nederland genoemd wordt. 
Mogelijkheid tot boottocht en vrije tijd om de plaatselijke bezienswaar-
digheden te bewonderen. De terugreis loopt door Flevoland, de 12de 
provincie van Nederland. Niet inbegrepen: toegang boerderijmuseum 
(± 6 euro) - boottocht Giethoorn (± 8 euro).

86.  Staphorst - Giethoorn

vanaf  € 67,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

85.  Smulpapenroute

vanaf  € 78,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - koffi e met bolus 

- viergangenmiddagmaal - toegangsgelden en proevertjes

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 78.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 80.00   
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 87.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 93.00

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.00 u. - einde van de reis om 21.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 67.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 70.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 85.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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Na de ochtendstop vervolgen we onze rit om ter hoogte van Utrecht af 
te slaan richting Utrechtse Heuvelrug. 
We doorkruisen dit aantrekkelijk groen woongebied, passeren in Lage 
Vuursche het stemmige kerkhofje waar Anton Pieck begraven ligt en 
rijden voorbij aan wat in Nederland ooit de bekendste koninklijke re-
sidentie was, nl. Paleis Soestdijk. Even voorbij dit paleis bezoeken we 
Stichting de Paardenkamp, dat een nationaal rusthuis is voor gepensio-
neerde paarden. Hier worden al sinds 40 jaar zo’n 120 oude paarden en 
pony’s verzorgd, die hier kunnen genieten van een welverdiend pensi-
oen. We krijgen een videopresentatie en een rondleiding met de nodige 
uitleg van een enthousiaste medewerker. Na het middagmaal rijden we 
via de buitenwijken van Amersfoort-Noord, met modernistische archi-
tectuur, naar Utrecht. Onderweg kunnen we genieten van de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Ook Utrecht met zijn dom, zijn 
universiteit en zijn overbekende jaarbeurs, is een bekoorlijke stad. Hier 
wacht ons een attractieve rondvaart op de oude grachten en ontdekken 
we de typische Utrechtse werven, kelders en gezellige terrassen aan het 

‘s Morgens koffi e met Limburgse vlaai. Aansluitend fi lm over Thorn in 
de voormalige pastorie naast de kerk en wandelingetje doorheen Thorn.
Na de middag naar Maasbracht voor een bezoek aan het Binnenvaart-
museum waar alle facetten van de binnenvaart aan bod komen. Vervol-
gens gaat de tocht verder naar Heppeneert, een populair bedevaarts-
oord in de Maasstreek waar Onze-Lieve-Vrouw van Rust vereerd wordt. 
Na deze korte stop wordt het toeristisch deel van de dagreis beëindigd 
met een rondleiding in Maaseik, stad van Jan en Hubert Van Eyck. Het 
spreekt vanzelf dat er nadien nog tijd overblijft voor een hapje en een 
drankje. 
Niet inbegrepen: toegang binnenvaartmuseum Maasbracht (± 5 euro), 
fi lm Thorn (± 1 euro*). 

88.  Thorn, Maasbracht
en  Maaseik

vanaf  € 58,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met vlaai

- driegangenmiddagmaal

87.  Stichting  Paardenkamp
+ Utrecht

vanaf  € 56,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

water. Natuurlijk rest er achteraf nog wat vrije tijd om op eigen houtje 
deze gezellige stad te verkennen. 
Niet inbegrepen: rondvaart Utrecht (± 12,40 euro).  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 56.50 
  Groep van 40 tot 44 personen: € 59.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 62.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 67.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 73.50

Vertrek/Aankomst:
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

  Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 58.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 61.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 64.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 67.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 73.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD

Groepsbrochure 2023.indd   53Groepsbrochure 2023.indd   53 6/03/23   09:586/03/23   09:58



54 I DAGREIZEN

In de voormiddag bezoeken we een bezoek aan de tuinen van Adegem. 
Ontvangst met trio van mini ontbijtkoekjes met koffi e of thee. 
Gilbert Van Landschoot, ontwerper van de Tuinen van Adegem heeft 
heel zijn leven lang zijn tuinen als zijn hobby aangelegd, met passie 
en kennis neemt hij u mee in zijn verhaal. De unieke toontuin omvat 4 
tuinstijlen, een Franse romantische tuin met duizenden rozen, een En-
gelse landschapstuin met watervallen en knusse hoekjes, een Exotische 
tuin en een Japanse tuin die de levensweg van de mens symboliseert. 
Na het middagmaal rijden we naar het vroegere garnaalvissersdorp 
Boekhoute met bezoekerscentrum. Hier vinden we een heel gamma 
antiek vissersmateriaal, voorhistorische vondsten enz. In de kerk bevindt 
zich een tentoonstelling over Boekhoute tijdens de Eerste Wereldoorlog  
en op het kerkplein ligt nog een authentieke garnaalschuit als blijvend 
gedenkteken. Nadien maken we een mooie rondrit door het krekenge-
bied. Nergens in het Meetjesland is de invloed van de zee zo tastbaar 
aanwezig als hier. We rijden langs idyllische dorpjes om te eindigen in 
het alom bekende Sluis voor nog wat vrije tijd. 

Na de vrije ochtendstop zetten we koers naar de Flevopolder en Urk. 
We houden in de voormiddag een halte in Lelystad om de historische 
schepen te bekijken en in het bijzonder, de replica van het VOC schip de 
Batavia. 
Hier rijden we letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee! Na 
het middagmaal, verkennen we de parel van Flevoland, het Friese stadje 
Urk. We maken een wandeling langs scheepswerven en kleine steegjes 
van de karakteristieke Westhaven. De unieke Urker vuurtoren, waarvan 
het licht als enige in Nederland tegen de wijzers van de klok in draait, 
biedt uitzicht op maar liefst drie provincies. Bij het nabijgelegen Vis-
sersmonument zijn de namen te lezen van de vissers die zijn gebleven 
op zee. Ook het hoogste punt van Flevoland is op Urk te vinden, bij de 
oudste Urker kerk; het Kerkje aan de Zee. We bezoeken het museum 
Het Oude Raadhuis  Hier leer je dat Urk vroeger een eiland was dat sinds 
1939 pas aan het vasteland werd geklonken door inpoldering van de 
voormalige Zuiderzee en de Lemmerdijk. Het museum laat ons zien hoe 

90.  Urk  De  Parel van
Flevoland

vanaf  € 60,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding 

- driegangenmiddagmaal

89.  Tuinen  van  Adegem
en  Krekengebied

vanaf  € 70,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - mini koffi ekoekjes met

koffi e of thee - toegang tuinen - driegangenmiddagmaal

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 70.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 72.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 74.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 78.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 83.00

de Urkers indertijd leefden op hun eiland. 
We beleven meer dan 1000 jaar geschiedenis op gebied van handel, 
visserij, klederdracht en kunst. Met  het grootste inpolderingsproject ter 
wereld zag Urk haar eiland en haar zee verdwijnen! De hardwerkende 
Urkers lieten zich echter niet indammen! Wat oorspronkelijk een grote 
ramp zou lijken , werd een enorme groei voor de bevolking en de Urker 
visserij. Na wat vrije tijd in het stadje vertrekken we terug naar België. 
Niet inbegrepen: toegang museum Urk (± 5.5 euro*).

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 60.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 63.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 67.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 73.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 80.50

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

NIEUW!
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Vrije ochtendstop. In de voormiddag brengen we een bezoek aan het 
ondergrondse gangenstelsel van de grotten van Kanne. 
Vóór de 15de eeuw haalden noeste arbeiders hier al mergelblokken uit 
de grotten om er kerken en burchten mee te bouwen. De exploitatie 
duurde enkele eeuwen. Tijdens het bezoek tref je hierdoor een dool-
hof van gangen aan. Op de wanden vind je fascinerende afbeeldingen 
van prehistorische monsters en Middelnederlandse teksten die een heel 
nieuwe betekenis aan graffi ti geven. Maar er is nog meer: een tentoon-
stelling van het blokwerkersmateriaal toont je hoe de mergelblokken 
werden bovengehaald, we bezoeken een ondergrondse champignon-
kwekerij en je kunt ook zien waar ontelbare fl essen van het bekende 
Grottenbier rijpen. 
Tijdens het middagmaal krijg je een driegangenmenu met natuurlijk 
verse champignons. In de namiddag rijden we door de Voerstreek. Voor 
de bezoeker blijft deze uithoek, een twistappel van België, een paradijs 
van ongerept landschap met oude hoeven en pittoreske dorpskernen. 
In Moresnet houden we een stop bij de merkwaardige kruisweg. Niet 

’s Morgens ontvangst met koffi e of thee en boterkoek. In de voormiddag 
bezoeken we het Heuvelland en maken we een ontdekkingstoer van 8 
dorpen waarvan enkele zelfs heel charmante dorpen zijn.
Het golvende landschap kan je zeker bekoren. Jammer genoeg lag
Heuvelland in 14-18 ook op de frontlijn en heeft het hard geleden. Een 
fi lm in het bezoekerscentrum over de bomaanslag ‘Zero Hour’ in 1917 
moet je hier zien om te begrijpen  wat de streek heeft meegemaakt in 
WO I. Na de middag maken we de route ’14-18’. We rijden naar de 
meest bekende begraafplaatsen o.a. Tyne Cot in Passendale met 12000 
individuele graven, de Duitse begraafplaats in Langemark en de site 
van John Mc Crae waar hij zijn beroemde gedicht “In Flanders Fields” 
schreef. Daarna rijden we naar Ieper voor een bezoek aan de Menen-
poort. Tot slot vrije tijd in Ieper voor het bijwonen van de Last Post.

92.  Westhoek:
herinneringen ’14-’18

vanaf  € 63,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding

- koffi e met boterkoek
- driegangenmiddagmaal

91.  Voerstreek

vanaf  € 54,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding

- driegangenmiddagmaal

inbegrepen: toegang mergelgrot Kanne met Grottenbier of frisdrank 
(± 11 euro). 
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 54.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 56.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 59.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 64.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 69.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 63.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 66.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 69.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 75.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 82.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen
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56 I DAGREIZEN

De wind waait ons naar het mooie Zeeland! In Hoedekenskerke genieten 
we van een kopje koffi e met bolus in ‘De Buffer’, aan het oude stoom-
treinstation. 
Intussen kunnen we een kijkje nemen bij de nostalgische modelspoor-
banen. Een van de unieke kenmerken van Zeeland is de klederdracht, 
eeuwenlang gedragen door de burgers, vissers en boeren. Er werd 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen arm en rijk en ‘doordeweeks’ of 
zondag en feestdag. De klederdrachtengroep ‘Mooi Zeeland’ geeft ons 
uitleg over de originele drachten die ze zélf showt! Tijdens de pauze 
kan u ze van zeer nabij bewonderen en vragen stellen. Na het middag-
maal via toeristische route door Zuid-Beveland naar Middelburg, hoofd-
stad van Zeeland en met récht de monumentaalste stad van Nederland 
genoemd. Hier staan ongeveer 1100 grote en kleine monumenten die 
de sfeer van een rijk verleden nog steeds ademen. We maken een wan-
deling langs de prachtige pakhuizen Als kers op de taart brengen we 
een bezoek aan het op een na mooiste gebouw van Nederland, het 
Stadhuis, gebouwd door Mechelse bouwmeesters uit het geslacht Kel-

Ontvangst in Lissewege met koffi e en boterkoek. We maken er onder 
leiding van plaatselijke gidsen een wandeling doorheen het mooie oude 
dorpscentrum, de monumentale kerk en het toch wel unieke Heiligenmu-
seum met een collectie kerkbeelden. 
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het Zuivelmuseum. 
Het museum is een merkwaardige en unieke permanente tentoonstel-
ling van zuivelmateriaal der lage landen. De bezoeker wandelt er door 
de geschiedenis van de zuivelindustrie in Vlaanderen tijdens de voorbije 
vijf eeuwen en brengt het verhaal van de melk tot leven, van het ver-
leden tot heden. U beleeft de sfeer van weleer in een mooie collectie 
oude boterkarnen, melkfl essen, kaaspersen, laboratorium- materiaal, 
enz. ... U bewondert historische prenten, affi ches en foto’s. U maakt 
kennis met het winnen van de melk, de boter- en kaasproductie en de 
verkoop op de markten en aan huis via de melkboer. Door middel van 
didactische voorstellingen belicht dit museum alle facetten van deze 
natuurlijke drank. Nadien vrije tijd te Blankenberge. 

94.  Zuivelmuseum  en
Lissewege

vanaf  € 78,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - koffi e met boterkoek - bezoek Lissewege met 
inkom van Heiligenmuseum - driegangenmiddagmaal - 

plaatselijke gidsbegeleiding in het zuivelmuseum

93.  Zeeuwse klederdrachten-
show  en  Middelburg

vanaf  € 72,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - kopje koffi e met bolus en 

klederdrachtenshow - driegangenmiddagmaal 
- bezoek stadhuis met plaatselijke gids

dermans. Geniet van de historische pracht van de zalen, schilderijen, 
wandtapijten en antiek meubilair. Een plaatselijke gids vertelt ons de 
geschiedenis van dit prachtig monument. We sluiten af met vrije tijd…  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 72.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 75.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 79.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 84.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 92.50

Niet inbegrepen: toegang Zuivelmuseum (± 6 euro*).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 78.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 81.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 85.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 90.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 97.00

Toeristische reizen
Maaltijd en gids inbegrepen

VERNIEUWD
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

Ochtendstop met kopje koffi e en een koffi ekoek. 
In de voormiddag bezoek aan Alden Biesen, een van de paradepaardjes 
van het Limburgse erfgoed, niet alleen door de fraaie restauratie van 
deze gewezen landcommanderij van de Duitse ridderorde maar ook 
omwille van zijn belangrijke historische waarde. Tijdens de rondgang 
vertelt een plaatselijke gids ons over de geschiedenis, de prachtige ge-
bouwen en de mooi onderhouden tuinen van dit indrukwekkend kas-
teelcomplex. 
Na het middagmaal gaan we via een toeristische route naar de Abdij 
van Val Dieu. Hier kunnen we tijdens een gezellige verpozing kennis-
maken met het lokaal ambachtelijk gebrouwen abdijbier of eventueel 
even rondwandelen op de abdijsite. ‘s Avonds twee belegde broodjes 
en koffi e. 
 

Ontvangst met koffi e en koffi ekoek in de bakkersmolen te Essen. Rond-
leiding door de nog werkende molen, het stoommachinemuseum en de 
bakkerij, waarin zich meer dan duizend authentieke bakattributen be-
vinden.
Hier wordt op traditionele manier brood, speculaas en vele andere lek-
kernijen gemaakt in een met hout gestookte bakoven. De machines 
in de bakkerij worden aangedreven door een uit Engeland afkomstige 
Marshall stoommachine. In het winkeltje zijn de heerlijke ambachtelijke 
gebakken lekkernijen verkrijgbaar. 
Na het middagmaal vertrek met een plaatselijke gids naar het mooie 
vestingstadje Heusden gelegen aan de Bergsche Maas. Wandelend 
door de schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdekt u tal van 
eeuwenoude, goed bewaarde panden en gevels met mooi gevelstenen. 
Na de wandeling zijn we in het centrum van Heusden te gast bij Brouw-
café Kareltje, hier krijgt u een proeverij van twee proefglaasjes bier en 
een likeurtje of een huisgemaakt jenevertje. Er staan nootjes op tafel 

96.  Bakkersmolen,
Heusden  met  bierproeverij

vanaf  € 96,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- koffi e met koffi ekoek - bezoek bakkersmolen Essen - 
driegangenmiddagmaal - rondrit met plaatselijke gids

- bierproeverij - broodmaaltijd

95.  Alden  Biesen
en  Val-Dieu

vanaf  € 76,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - koffi e met koffi ekoek - geleid bezoek aan Alden 

Biesen - driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 76.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 79.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 88.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 95.50

en er wordt rondgegaan met bitterballen. Na deze proeverij wandelen 
we terug naar de autocar. ’s Avonds kunnen we nog genieten van een 
heerlijke koffi etafel. (Niet geschikt voor mensen slecht ter been, niet op 
maandag en dinsdag).

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 96.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 98.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 100.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 102.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 106.50

peperrsoon
VERNIEUWD
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

Ontvangst met koffi e of thee en koffi ekoek. We beginnen ons bezoek 
aan Breydelham met een bedrijfsfi lm die zowel Breydel als het produc-
tieproces kort weergeeft. 
Daarna bezoek aan de Breydel productieruimte. In de nieuwe produc-
tiehal zijn de nodige voorzieningen getroffen zodat je als bezoeker het 
hele productiegebeuren kan volgen. Ook de milieuvriendelijke ingrepen 
en ecologische systemen krijgen een plaats in het bedrijfsbezoek. We 
sluiten het bezoek af met een degustatie van Breydelproducten. 
Na het middagmaal rondrit langs de Molenlandroute: Deinze, Aar-
sele, Tielt, Kanegem (geboortedorp van kardinaal Danneels en Briek 
Schotte), Ruislede Poeke met zijn kasteel, Nevele en St.Martens-Latem. 
’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit 2 sneden wit brood, 2 sneden 
bruin brood, kaas, ham, boter en 2x koffi e of thee. 
Niet inbegrepen: bedrijfsbezoek Breydel (± 10 euro inclusief 1 con-
sumptie).  

Na het gebruik van koffi e met vlaai rijden we richting Eifel via Brand 
en Kornelimünster een voormalige abdij die behoort tot het cultureel 
erfgoed van de stad Aken. 
Verder door de Venn Route naar Vossenack, Hürtgen, Hürtgenwald be-
kend om de slag om het Hürtgenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
naar het stuwmeer van Obermaubach. 
’s Middags broodmaaltijd bestaande uit bord met worst, kaas, hesp, 
aardappelsalade, ei, tomaat, augurk, brood en koffi e of thee. Na de 
broodmaaltijd verder langs Nideggen en de prachtige oevers van de Rur 
naar het stadje Heimbach en langs de Abdij Mariawald richting Einruhr 
aan de Obersee voor wat vrije tijd. Langs prachtige Eifeldorpjes naar ons 
avondmaal. Niet op dinsdag.

98.  Duitse  Rureifel

vanaf  € 85,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai

- broodmaaltijd - driegangenavondmaal

97.  Breydelham  en
Molenlandroute

vanaf  € 68,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek 

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 68.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 71.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 73.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 77.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 82.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 85.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 88.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 91.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 96.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 102.50
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

In de voormiddag brengen we een bezoek aan een eendenboerderij. 
Maar liefst 5000 eenden bevolken de stallen. Als kleine eendjes, pas uit 
het ei gekropen, komen ze binnen en groeien hier op tot grote eenden. 
Het bezoek begint in de sfeervolle ‘Vlaamsche schuur’, waar de boer 
onder het genot van een kopje koffi e of thee met koek, het verhaal 
achter de eendenboerderij doet. Na deze uitleg volgt het echte werk: 
iedereen mag mee op bezoek bij de eenden! Het is een gezellig gesna-
ter in de stal. Terug in de Vlaamsche schuur mag iedereen een hapje 
eendenvlees proeven. Deze activiteit is geschikt voor het hele gezin. Het 
middagmaal bestaat uit groentesoep * kalkoenschnitzel met champig-
nonsaus, twee soorten warme groenten, appelmoes, puree, frieten en 
frietsaus * vanille ijs met chocoladesaus en slagroom. 
‘s Namiddags bezoek aan het Vlasserij-Suikermuseum. In de Westhoek 
van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen de grondstoffen voor de 
productie van vlas, lijnolie, vlaslint, linnen, suikerbieten en suiker. In 
het museum leiden deskundigen die jarenlang in de vlasserij werkten 
u rond door de vlasserij- en suikerexposities en ze demonstreren de 

’s Morgens ontvangst met 2x koffi e en koffi ebroodje. Daarna naar het 
mooie plaatsje Brielle in de provincie Zuid-Holland, waar we een fruit-
teler bezoeken.
We krijgen hier een beeldpresentatie en rondleiding/rondrit met pluk-
treintje en een kleine proeverij. Bij regen wordt er een beeldpresentatie 
gegeven i.p.v. de rondrit.Tevens hebben ze hier een nieuw duurzaam 
pannenkoeken restaurant. Hier gebruiken we de lunch. Proef de lek-
kerste pannenkoek tussen de appel- en perenbomen. U heeft de keuze 
tussen een naturel, kaas-, appel- of spekpannenkoek. U krijgt er twee 
non-alcoholische koude of warme drankjes naar keuze bij. 
In de namiddag maken we een rondrit over het eiland Voorne-Putten. 
Het eiland met duinlandschap, watergebieden, uitgestrekte akkers en 
lange dijken is een paradijs voor watervogels en weidevogels. De gids 
vertelt over de ontwikkelingen op Voorne Putten van vroeger en nu, de 

100.  Fruitteeltbedrijf  en
vestigingsstad  Brielle

vanaf  € 81,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- plaatselijke gidsbegeleiding - 2x koffi e met koffi e-

broodje - rondleiding fruitteelt bedrijf - pannenkoek met 
drankje - rondrit - driegangen verrassingsmenu.

Indien plaatselijke gids gewenst voor wandeling van
1.30 u te Brielle (± 60 euro/25 personen*).

99.  Eendenboerderij  en  het
Vlas-  en  Suikermuseum

vanaf  € 88,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - koffi e met gebak en bezoek eenden boerderij 

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

zware lichamelijke arbeid van het verwerkingsproces van vlasstengel tot 
vlaslinnen. ’s Avonds gebruiken we nog een broodmaaltijd. 
Niet inbegrepen: toegang Vlasserij-Suikermuseum (± 7,50 euro).
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 88.00   
  Groep van 40 tot 44 personen: € 91.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 93.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 97.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 103.00

tuinbouw, het havengebied en de Maasvlakte. Na de rondrit naar het 
vestingstadje Brielle voor een vrij bezoek. Brielle is een historische ves-
tingstad met een van de best bewaarde vestingwerken van Nederland. 
De stad telt meer dan 400 monumenten. Brielle heeft ook leuke win-
keltjes en genoeg gelegenheden om iets te drinken. ’s Avonds genieten 
we nog van driegangen verrassingsmenu.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 81.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 83.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 86.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 89.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 99.00
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

In de voormiddag brengen we een bezoek aan “De Klok NV”. Dit be-
drijf vervaardigt Belgische ambachtelijke likeuren en delicatessen met 
de smaak van vroeger. 
Ontvangst met koffi e en koffi ekoek, bedrijfsfi lm, degustatie van kriek-
jes op jenever, rondleiding in de productieruimte en magazijn. De rond-
leiding wordt afgesloten met de degustatie van een glaasje advocaat, 
een advocaatpraline en een tasje koffi e. 
 Na het middagmaal wandeling naar de markt met bezoek aan het 
Manneken-Pismuseum in de lakenhalle van het stadhuis en de Sint-
Bartholomeuskerk. Korte rondrit met de autocar. ’s Avonds 2 belegde 
broodjes en koffi e of thee naar believen. Niet inbegrepen: bedrijfsfi lm, 
rondleiding, degustaties en klein aandenken (± 9 euro).   

’s Morgens ontvangst met koffi e of thee en koffi ekoek. In het vleeshuisje 
worden we hartelijk ontvangen en krijgen meteen een drankje aange-
boden. 
Daarna bekijken we een fi lm en professionele uitleg over de plaatselijke 
ambachtelijke vleesbereidingen van het vlees van ‘eigen kweek’. Terwijl 
we verder luisteren naar het boeiende familieverhaal krijgen we een 
4-tal proevertjes aangeboden. 
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan het stadje Bailleul of 
Belle. Aan de rand van onze Vlaamse heuvels, zo laat Belle met zijn trot-
se belforttoren en bovenaan Melusine, bewaakster van Bailleul, geen 
enkele bezoeker onberoerd. We bezoeken het stadhuis, de Neo-Byzan-
tijnse St.Vaaskerk met zijn mooie glas in loodramen en zijn mozaïeken. 
We rijden of wandelen langs de watertoren, het mooi oorlogsmonu-
ment met een gevleugelde Victorie die opstijgt uit de verwoesting, het 
vroegere gerechtshof of Presidial - het enige openbare gebouw die de 
verwoesting heeft overleeft en Mediatheek. Bezoek aan de kantschool 

102.  Heuvellands  Vleeshuisje
en  Bailleul

vanaf  € 81,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gidsbege-
leiding - koffi e met koffi ekoek - driegangenmiddagmaal 

- broodmaaltijd - toegangsgelden

101.  Geraardsbergen
en  Serskamp

vanaf  € 82,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek 

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 82.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 85.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 88.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 92.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 99.50

waar we de mensen aan het werk zien. ’s Avonds genieten we van heer-
lijk belegde boterhammen met groentjes en koffi e of thee.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 81.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 84.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 88.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 93.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 100.50
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

Na de koffi e of thee met Limburgse vlaai rijden we verder richting de 
streek van Herve voor een bezoek aan het Espace des Saveurs. 
Dit bezoekerscentrum is ondergebracht in het oude station van Herve. We 
worden er getrakteerd op een multimediaspektakel, gevolgd door een 
proeverij van heerlijke streekproducten zoals siroop van appels en peren – 
cider en kaas uit Herve. Nadien maken we een tocht door deze prachtige 
streek die doorsneden wordt door glasheldere riviertjes, sappige weilanden 
omzoomd door meidoornhagen en bespikkeld met fruit boomgaarden. Het 
middagmaal nemen we op het Drielandenpunt in Vaals, het hoogste punt 
van Nederlands Limburg. Daarna trekken we de Hoge Venen in, de laatste 
‘wildernis’ van België. Via Eupen gaat het naar de afdamming van de Gilep-
pe, midden in het Herzogenwald. De stuwdam is een van de oudste van Eu-
ropa en werd destijds gebouwd op vraag van de Vervierse wolproducenten 
want die hadden enorm veel water nodig voor hun ambacht. Het reservoir 
bevat zomaar eventjes 25.000.000 kubieke meter water! Vandaar rijden we 
verder naar het alom bekende kuurstadje Spa en we maken een rit langs 
de verschillende bronnen. Spa werd en wordt nog steeds geassocieerd met 

In de voormiddag worden we ontvangen met een stuk heerlijke Lim-
burgse vlaai in het natuurhulpcentrum. Aansluitend rondleiding met een 
inleidende video en vervolgd met een blik achter de schermen.
Jaarlijks worden er vele duizenden wilde dieren met de beste zorgen 
omringd en verzorgd. Verkeersslachtoffers, vogels die tegen ruiten vlie-
gen, verweesde jonge dieren, olierampen en stroperij zijn maar enkele 
voorbeelden. Het centrum is tevens uitgerust om exotische dieren tijde-
lijk op te vangen en beschikt over een eigen verzorgingsruimte, opera-
tiekamer, intensive care afdeling enz. 
’s Middags driegangenmiddagmaal bestaande uit: * soep van de dag 
* varkenshaasje met Limburgse mosterdsaus, groenten- en aardappel-
garnituur * dessert. 
Na het middagmaal langs het pottenbakkersdorp Langerwehe en kas-
teel de Merode. Nadien maken we een mooie rondrit door het prachti-
ge Hürtgenwald en via de Siegfriedlinie naar het restaurant voor de kof-
fi etafel. Koffi etafel bestaande uit * huisgemaakte aardappelsalade met 

104.  Natuurhulpcentrum
en  het  Hurtgenwald

vanaf  € 89,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met vlaai en geleid 

bezoek natuurhulpcentrum - driegangenmiddagmaal
- rondrit - broodmaaltijd

103.  Land  van  Herve
en  de  bronnen  van  Spa

vanaf  € 78,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

water en welzijn en het verdient zijn plaats tussen de grote kuuroorden van 
Europa. We passeren de Koninginnebron, vooral bekend van het Spa Reine 
fl essenwater, daarna verder langs de Géronstère en de Barisart bron naar 
het centrum van het stadje. Een wandeling langs onder andere de Peter de 
Grote bron – het casino – en de Leopold II galerie uit vervlogen tijden laten 
ons de oude glorie van het stadje herbeleven voor wie dat wenst. Vrije tijd 
is ook een optie in de plaats. ’s Avonds 2 belegde broodjes, koffi e of thee 
en stuk Limburgse vlaai. 
Niet inbegrepen: toegang Espace des Saveurs (± 3.50 euro).
 
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 78.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 80.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 83.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 87.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 93.50

saladegarnituur * diverse soorten vleeswaren en kaas * bruin brood en 
broodjes * zoetwaren * koffi e of thee naar believen.

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 89.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 92.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 95.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 99.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 106.00

Groepsbrochure 2023.indd   61Groepsbrochure 2023.indd   61 6/03/23   09:586/03/23   09:58



62 I 

Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

Onthaal ’s morgens met koffi e en croissant. In de voormiddag bezoek 
aan De Fondry des Chiens te Nismes met het toeristisch treintje. 
Gedurende een onvergetelijke rit van een uur, ontdekt u het mooie 
dorp Nismes gelegen tussen de kalkheuvels van de Abannets en de 
Mousty. Deze heuvels zijn doorspekt met paleokuilen zoals de Fondry 
des Chiens die we van nabij zullen bekijken. Ze zijn uniek in België. Na 
het middagmaal ritje met de stoom- of dieseltrein van Mariembourg 
naar Treignes. Op een van de merkwaardigste museumspoorlijnen van 
Europa, te midden van een wondermooi landschap, brengt de stoom- 
of dieseltrein u terug naar ‘de goede oude tijd’. Aansluitend brengen 
we een bezoek aan het stoomtreinmuseum te Treignes. Dit museum 
stelt een indrukwekkende verzameling aan spoorwegmateriaal tentoon 
zoals stoom-, diesel-, en elektrische locomotieven. De uitstalramen zijn 
gevuld met reizigersmateriaal van over gans de wereld. De oudste loco-
motief dateert uit 1894! Met een audiogids in de hand kom je alles te 
weten over dit fantastisch spoorwegverleden. Nadien korte wandeling 
te Vierves. Vierves behoort tot een der mooiste dorpjes van Wallonië. 

In de voormiddag worden we ontvangen op de struisvogelboerderij met 
koffi e en cake. Nadien komen we alles te weten over de wondere wereld 
van de struisvogel. 
Op een ludieke en interactieve manier leren we deze grote vogels beter 
kennen. Het verhaal begint bij het struisvogelei, zo sterk dat je erop kan 
staan. Het verschil met het ei van een kip wordt uitgelegd en met een 
beetje geluk zien we hoe een kuiken zich uit het ei probeert te stampen. 
Na het middagmaal maken we een mooie rondrit door het Molenland, 
een landelijke omgeving rond Tielt. Karakteristiek voor deze streek zijn 
de vele windmolens. Met hun hoge wieken dragen ze bij tot het aan-
trekkelijke landschapsbeeld. We rijden onder andere langs het bloemen-
dorp Kanegem met zijn prachtige kathedraal, tevens de geboorteplaats 
van wijlen Kardinaal Danneels en wielerlegende Briek Schotte. Het kas-
teel van Poeke met park diende indertijd als decor voor de TV reeks ‘De 
bossen van Vlaanderen’. Vervolgens passeren we het molenaarsdorp 
Ruiselede en de Vagevuurbossen, naar Provinciaal Domein Bulskamp 

106.  Struisvogelboerderij
en  Molenlandroute

vanaf  € 87,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e of thee met cake en 

bezoek struisvogelboerderij - driegangenmiddagmaal 
- broodmaaltijd

105.  Sporen  naar  het
verleden

vanaf  € 94,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - koffi e met croissant 
- rondrit met toeristisch treintje - driegangenmiddagmaal 

- ritje met de stoom- of dieseltrein
- 2 pannenkoeken met koffi e 

- alle inkomgelden
De authentieke kalkstenen huisjes, een mooi dorpsplein en een statig 
kasteel uit de 14de eeuw liggen aan de basis van deze onderscheiding. 
’s Avonds genieten we nog van 2 pannenkoeken met koffi e.  

Periode: april t/m eind september in het weekend, behalve in juli en 
augustus ook op dinsdag en donderdag.
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.00 u. - einde van de reis om 21.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 94.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 97.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 99.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 103.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 109.00

met kasteelpark, bezoekerscentrum en kruidentuin. ’s Avonds dubbele 
boterham kaas, dubbele boterham hesp en 2x koffi e of thee. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 87.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 89.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 92.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 95.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 101.50
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Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

DAGREIZEN

’s Morgens twee kopjes koffi e met Limburgse vlaai. In de voormiddag 
bezoeken we het stadje Thorn, lange tijd hoofdplaats van een mini-vor-
stendom, nu beschermd stadsgezicht met vele monumenten. 
Een gracieuze erfenis van 800 jaar vrouwelijk bewind. Hier regeerden 
nl. ‘stiftsdames’. Thorn was toen een bron van welvaart voor de hele 
streek tot de inval van de Fransen in 1794. Maar gelukkig is de eeuwen-
oude charme nog altijd te bewonderen. De schilderachtige witte huisjes 
en vele authentieke panden uit de 15de tot 18de eeuw kenmerken de 
historische kern. Bochtige straatjes geplaveid met originele maaskeien, 
intieme hofjes en vloermozaïeken vervolledigen de middeleeuwse im-
pressie. De “Kapel onder de Linden” heeft een prachtig barok interieur 
en de gotische abdijkerk domineert nog steeds het romantische stadje. 
Na het middagmaal rijden we via een mooie rondrit door het heuvel-
achtige Nederlands Limburg naar Maastricht. Stadswandeling en vrije 
tijd. ’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit 2 belegde broodjes, stuk 
Limburgse vlaai en koffi e of thee naar believen. 
Niet inbegrepen: toegang kerk Thorn + fi lm (± 6 euro). 

Na de ochtendstop met koffi e en gebak rijden we via de Utrechtse heu-
velrug naar het Nationaalpark Hoge Veluwe.
We maken een schitterende rondrit door meer dan 5.400 hectare bos, 
heidevelden, weiden en zandverstuivingen. Hier leven nog edelherten, 
reeën, moefl ons, wilde zwijnen en klein wild. Na de broodmaaltijd gaan 
we op weg naar het verstilde oude Hanzestadje Doesburg, vermaard 
om zijn mosterd. En dat ze daar mosterd maken stellen we ter plekke 
vast tijdens een bezoek aan het unieke mosterdmuseum. Je kan er zien 
hoe de ouderwetse pure “boerenmosterd” wordt gemaakt. Ook wordt 
er verteld hoe vroeger thuis mosterd werd gemaakt en waarom er zo-
veel mosterd wordt gegeten. Zeker is dat je met veel smakelijke ideeën 
naar huis gaat. Natuurlijk rest er achteraf nog wat tijd om dit gezellige 
stadje te verkennen. ’s Avonds genieten we nog van een driegangen-
avondmaal. 
Niet inbegrepen: toegang Doesburgsche mosterd- en azijnfabriek (± 3 
euro).

108.  Veluwezoom
en  Doesburg

vanaf  € 86,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met gebak

- broodmaaltijd - driegangenavondmaal

107.  Thorn  en  Maastricht

vanaf  € 73,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met Limburgse vlaai 

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 73.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 76.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 79.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 83.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 89.50

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 86.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 89.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 93.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 98.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 105.50

persoon
VERNIEUWD
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’s Morgens koffi e met koffi ekoek. In de voormiddag brengen we een 
geleid bezoek aan het historische Stad- en Landshuis op de Grote Markt 
van Veurne. 
Het is een combinatie van een historische uitleg met het proeven van 
Veurnse streekspecialiteiten. Tijdens de rondleiding horen we het ver-
haal van de Boeteprocessie, luisteren naar het verhaal van Koning Al-
bert I, die hier tijdens WOI zijn hoofdkwartier had. Tussenin worden we 
verwend met proevertjes van Veurnse specialiteiten, zoetigheid, vlees-
waren en een drankje. Nadien korte stadswandeling. 
Na het middagmaal rijden we richting Frans-Vlaanderen. In Duinkerke 
(Dunkerque) maken we een rondrit langs de haven, het Belfort, de Sint-
Elooikerk, het monument van piraat Jean Bart, de Tour du Leughenaar, 
het stadhuis en de Zuil van de Overwinning met het museum Mémo-
rial du Souvenir. Van hieruit werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
340.000 soldaten met allerhande boten in 9 dagen naar Groot-Brittan-
nië geëvacueerd. Nadien nemen we nog wat vrije tijd in Bergues. De 
versterkte omwalling, 5.300m lang, vormt de stille getuigenis van 800 

Gratis mattentaart voor iedere deelnemer!
’s Morgens koffi e met koffi ekoek. In de voormiddag bezoeken we Ger-
aardsbergen, een van de oudste Vlaamse steden, met een uniek stads-
centrum en de alom gekende Muur met de O.L.V.-kapel, een begrip bij de 
Vlaamse wielerwedstrijden.  
De mattentaart was het eerste Vlaamse streekproduct met Europees 
label. Na het middagmaal maken we een rondrit langs Vlaanderens 
mooiste landschappen en dorpjes, zoals Velzeke met de Paddestraat, 
een kasseiweg die start op het Romeins Plein en meermaals is opgeno-
men in het parcours van de Vlaamse wielerklassiekers. Langs Roborst, 
gekend om zijn waterkersgrachten, een van de schaarse plekken in 
Vlaanderen waar deze moeilijk te kweken groente nog gedijt omdat de 
kwaliteit van het bronwater hier zo goed is. Verder langs Munkzwalm 
en Nederzwalm, gekend om hun watermolens (mogelijkheid tot drank-
stop in een oude watermolen), naar Ename met de grondvesten van de 
benedictijnenabdij. Mogelijkheid tot bezoek aan het museum in Ename 

110.  Vlaamse  Ardennen
en  De  Zwalm

vanaf  € 86,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - koffi e met koffi ekoek 
- Verhoeven gidsbegeleiding - driegangenmiddagmaal

- broodmaaltijd - mattentaartje om mee te nemen

109.  Veurne  en  Duinkerke

vanaf  € 72,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar
- Verhoeven gidsbegeleiding - koffi e met koffi ekoek 

- driegangenmiddagmaal - broodmaaltijd

jaar geschiedenis. ’s Avonds broodmaaltijd bestaande uit broodje kaas 
en broodje hesp + 2x koffi e of thee. Niet inbegrepen: toegang Stad- en 
Landshuis met proevertjes (± 11 euro).  

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.30 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 72.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 75.00
  Groep van 35 tot 39 personen: € 78.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 82.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 88.00

(± 6 euro + gids ± 60 euro/20 personen). Langs de oever van de Schelde 
en langs Korsele (het protestantse gehucht), Horebeke en Brakel naar 
onze avondstop voor een pistolet met kaas, een pistolet met hesp en 
koffi e of thee naar believen. 

Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 20.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 86.00
  Groep van 40 tot 44 personen: € 88.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 91.00
  Groep van 30 tot 34 personen: € 94.50
  Groep van 25 tot 29 personen: € 100.50

Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen
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Onthaal ’s morgens met koffi e en croissant. In de voormiddag bezoek 
aan de artisanale zeepfabrikant “Passions d’O” te Mariembourg. 
Mario di Marco maakt in haar atelier in Mariembourg natuurlijke zeep 
zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen. Hier ontdekken we hoe o.a. 
de artisanale kwaliteitszepen van de “Passions d’O” worden vervaar-
digd. 
Na het middagmaal brengen we een bezoek aan “100 chevaux sur 
l’herbe” te Boussu en Fagnes. Meer dan 100 paarden, pony’s en ezels, 
allen gered van het slachthuis, leven in een prachtige en landelijke om-
geving met een oppervlakte van 18ha weideland om te grazen. Na een 
geleid bezoek van het opvangcentrum ontdekt u het domein met een 
wegtreintje. Nadien korte geleide wandeling doorheen het park ‘Jardins 

Na de koffi e met sandwich kaas in Scherpenheuvel, maken we een ge-
leide wandeling over het heiligdom en houden even halt aan het beeld 
van Pater Damiaan in de Basiliek: het symboliseert zijn bedevaart naar 
Scherpenheuvel voor zijn vertrek naar Molokai.
Nadien vrije tijd in Scherpenheuvel met mogelijkheid om de kleine 
kruisweg te doen (vlak terrein), een christelijke dienst bij te wonen of 
een kaarsje te branden. Mogelijkheid tot middagmaal bestaande uit 
*soep*stoofvlees met sla, frieten en kroketten*ijs (± 20 euro*). 
Na de middag naar Tremelo waar Damiaan werd geboren als Jef De 
Veuster. Hij groeit er op en werkt op de boerderij van zijn ouders. Zijn 
geboortehuis maakt deel van het nieuwe museum dat we bezoeken 
en dat zijn naam draagt.  We bezoeken het museum met gedreven 
deskundige gidsen. Nadien genieten we nog van een kopje koffi e met 
stuk gebak.
Datum: ma 02/10
Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 07.30 u. - einde van de reis om 19.30 u.

  Prijs per persoon: € 55.00

“Padre Pio” (Francesco Forgione) werd geboren in Pietrelcina (Beneven-
to) op 25 mei 1887. Hij trad in bij de kapucijnen van de provincie Foggia 
op 22 januari 1903 en legde zijn plechtige geloften af op 27 januari 1907.
Op 16 maart 1918 kwam hij naar het klooster van San Giovanni Ro-
tondo (Foggia), dat hij niet meer zou verlaten. Uitgeput door zijn biecht-
praktijk stierf hij op 23 september 1968. In 2002 werd hij door paus 
Johannes Paulus II heilig verklaard. Om 10.00u. verwelkoming en plech-
tige eucharistieviering. 
’s Middags mogelijkheid voor uitgebreide broodmaaltijd. ‘s Namiddags 
vrije tijd voor een video over het leven van Pater Pio of mogelijkheid om 
te biechten. Geleide rozenkrans en kruisweg. Slotviering in de kerk. Niet 
inbegrepen: het bedevaartprogramma inclusief de broodmaaltijd en de 
appelfl ap met koffi e in de namiddag (± 16 euro*). 
Datum: do 17/08
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 19.30 u. 

  Prijs per persoon: € 30.00

112.  Pater  Damiaan  en
Scherpenheuvel

vanaf  € 55,00
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbege-
leiding - ontvangst met koffi e en sandwich ham en kaas 

- namiddag kopje koffi e met stuk vlaai

113.  Pater  Pio-dag
Meerseldreef

vanaf  € 30,00
 per persoon

Inbegrepen:
reis per luxe autocar

111.  Viroinval

vanaf  € 90,50
 per persoon

Inbegrepen: reis per luxe autocar - plaatselijke gids 
- koffi e of thee met croissant - driegangenmiddagmaal

- 2 pannenkoeken met koffi e - alle inkomgelden

d’O de Nismes’. In het hartje van Nismes ontdekken we het volledig ver-
nieuwde park met het kasteel, kanaaltjes, een vijver met fontein en wa-
tervalletjes. ’s Avonds genieten we nog van 2 pannenkoeken met koffi e.
 
Vertrek/Aankomst: 
vertrek vanaf 07.00 u. - einde van de reis om 21.00 u.

Prijs per persoon: Groep van 45 tot 48 personen: € 90.50
  Groep van 40 tot 44 personen: € 93.50
  Groep van 35 tot 39 personen: € 96.50
  Groep van 30 tot 34 personen: € 101.00
  Groep van 25 tot 29 personen: € 108.00

Toeristische begeleide reizen
Ontbijt - middagmaal en broodmaaltijd inbegrepen

Bedevaarten voor 1 dag
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Herfstpromotie 2023

Zin in een gezellig dagje uit met een heerlijk mosselmenutje? Dan moet u weer bij 
Verhoeven zijn! ’s Middags verwelkoming met een bordje heerlijke verse soep. Daar-
na 1 kg 200 verse Zeeuwse mosselen (topkwaliteit) met frietjes of brood gepaard 
met een heerlijk mosterddipsausje bij de mosselen. Na het mosselfestijn vertrekken 
we voor een mooie rondrit door Noord Brabant. We passeren de dorpjes van de ‘Acht 
Zaligheden’ zoals Eersel, met op de markt het beeld van de ‘contente mens’! Van-
uit uw comfortabele zetel ziet u de prachtige historische ‘Teutenhuizen’. Dat waren 
vroeger de rondtrekkende handelaars die de mensen tot in de verre omgeving, tot 
zelfs in Duitsland, voorzagen van al wat ze nodig hadden in het huishouden. We 
rijden onze rondrit verder door pareltjes van dorpen en langs oude hoeves. U zal 
ook de unieke lichtvensters kunnen bekijken in de monumentale voordeuren van de 
sjieke boerderijen die de stamboom van de familie uitbeeldden. 
Nadien bezoeken we Eindhoven, snelst groeiende toeristische stad van Nederland! 
Eindhoven, oftewel ‘Lichtstad Eindhoven’, want wie kent er ‘de Philips’ niet! Een 
rondrit brengt ons onder andere langs het PSV voetbalstadion en het Philips impe-
rium. 130 jaar geleden is het hier begonnen. Philips maakte Eindhoven van een paar 
kleine dorpen, tot de eigentijdse stad die ze nu is. We sluiten onze dag af met vrije 
tijd in het verkeersvrije centrum. Gelieve bij boeking door te geven of u mosselen 
wenst of kalkoentournedos. Indien kalkoentournedos 2.50 euro korting.

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 20.00 u.

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegeleiding -    
mosselfestijn 1kg200 op grootmoeders wijze. Voor de menden die 
geen mosselen wensen is het menu: soep kalkoentournedos met 
een lekker sausje, herfstgroenten en verse frietjes.    

115.   12de GROOT MOSSELFESTIJN   Nieuw !
       Mosselen op grootmoeders wijze             

114.   Klein  Zwitserland  en  Schaapskooi  Zuid-Limburg       Nieuw
Om 11.30 u worden we verwacht op het Drielandenpunt in Vaals voor 
een uitgebreid dinerbuffet:

Limburgse forel met remouladesaus
Limburgse rauwe ham met meloen
Tomaat met mozarella
***
Soep van de dag
***
Vis van de dag
Speenvarkenrugfi let met stroopsaus
Groentegarnituur, salade, frietjes en aardappelgratin
***
Chocolade, vanille en aardbeienmousse

Na het buffet maken we een mooie rondrit door Klein Zwitserland. 
Via Vijlen bekend om het hoogst gelegen kerkje van Nederland, langs 
Margraten met korte stop aan de Amerikaanse militaire begraafplaats. 
Verder via het mooie Gulpdal en Slenaken met zijn mooie vakwerkhui-
zen bereiken we Epen waar we een bezoek brengen aan de schaapskooi 
gelegen op een van de mooiste plekjes van het zuid Limburgse heuvel-
land. Tijdens de rondleiding vertelt de herder over het schapenbedrijf 
en demonstreert het werken met schaapshonden (border collies). Na 
de demonstratie van ongeveer één uur, gebruiken we hier nog koffi e en 
vlaai. Nadien via Heerlen, Genk terug huiswaarts.

Vertrek/Aankomst: vertrek vanaf 08.00 u. - einde van de reis 20.00 u.

Inbegrepen: reis per luxe autocar - Verhoeven gidsbegelei-
ding - dinerbuffet - bezoek schaapskooi - koffi e en vlaai.

€ 72,00

per persoon

Promotieprijs

Geldig voor groepen van minimum 30 betalenden.
Datum in afspraak met kantoor.

Promotieprijs

Geldig voor groepen van minimum 30 betalenden.
Datum in afspraak met kantoor.

€ 53,00

per persoon
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Middagmaal en avondsnack (indien vermeld) inbegrependd l d k ( d ld) b

Dagtrips met revue en show

117. LOVE BOAT
 GUNTHER NEEFS - MARJAN BERGER -

LES FOLLES DE GAND - THE STARDANCERS 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Feestelijk diner.
Datum: ma 11/09 - di 12/09 - 
 wo 13/09 - do 14/09
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

119. BENE TOPPERS
 GARY HOWARD (EX-ZANGER THE FLYING PICKETS) -

RIA VALK - HERBERT VERHAEGHE - VINNIE & ELLY -
YVAN VERELLI - THE STARDANCERS 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Driegangenmiddagmaal.
Datum: ma 16/10 - di 17/10 - 
 wo 18/10 - do 19/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

116. NONKEL JEF 85 JAAR
 NONKEL JEF - DIANA MORE - JOHANVAN MECHELEN - 

JAIMY -ZUSJES VAN WANROOY - GUY NEVE 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Boerenkermisbuffet.

Datum: za 03/06
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
boerenkermisbuffet - show - 
verjaardagstaart.

Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

118. FEEST IN DE HERFST
 RAY LEWIS (EX-ZANGER THE DRIFTERS)

MATTHIAS LENS - JOHN TERRA - PINO BARESI - 
 MIKE & WALLY - THE STARDANCERS 
Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Driegangenmiddagmaal.
Datum: ma 02/10 - di 03/10 - 
 wo 04/10 - do 05/10
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

121. NAJAARSFAVORIETJES
 LUC STEENO - DONNA LYNTON - LISSA LEWIS - 
 JENNIFER BERTON - LOÏC MOLLA - THE STARDANCERS 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Driegangenmiddagmaal.
Datum: ma 20/11 - di 21/11 - 
 wo 22/11 - do 23/11
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

123. EARLY CHRISTMAS SHOW
 BEN CRAMER - LUC VAN MEEUWEN - MIEKE - 
 KOEN BOSSUYT - PACO GARCIA - REMY & MICHEL 

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Driegangenmiddagmaal.
Datum: ma 11/12 - di 12/12 - 
 wo 13/12 - do 14/12
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

120. CLASSICS, COUNTRY & CROONERS
 OSCAR HARRIS - BANDIT - CHRISTOF CHAPSIS - 
 ARMAND MAGIC - DINA RODRIGUES - STIJN VANDE 

VOORDE - THE STARDANCERS  
Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Feestelijk diner.
Datum: ma 06/11 - di 07/11 - 
 wo 08/11 - do 09/11
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

122. SWINGENDE WINTERDISCO
 GREG BANNIS (EX-ZANGER HOT CHOCOLATE) - FRANK & 

CHRISTEL GALAN - KEES VERSLUYS - JOHAN VEUGELERS 
DAISY THYS - MYSTY MOONLIGHT - THE STARDANCERS

Vertrek om 10.30u. vanuit de centrale 
opstapplaats. We rijden naar de Kaas-
boerin te Postel. Driegangenmiddagmaal.
Datum: ma 04/12 - di 05/12 - 
 wo 06/12 - do 07/12
Inbegrepen: reis per luxe autocar - 
driegangenmiddagmaal - show - 
avondsnack.
Prijs per persoon:  
Groep van 45 tot 49 personen: € 69.00  
Groep van 35 tot 44 personen: € 70.00
Groep van 25 tot 34 personen: € 71.50

DAGREIZEN
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AUTOCAR-, CRUISE- & VLIEGVAKANTIES

Boekingen & info
Vanuit België: 03 311 59 59

Vanuit het buitenland: 0032 3 311 59 59

www.verhoeven.be
groepsreizen@verhoeven.be

U kan natuurlijk ook altijd in ons kantoor terecht, voor alle inlichtingen, of voor het reserveren van uw reis!

OPENINGSUREN
maandag tot donderdag van 09.00u tot 14.00u

OOSTMALSESTEENWEG 176 | 2310 RIJKEVORSEL | BELGIË

Verantw
.: ICT bvba en VERH

O
EVEN

 bvba Verg. cat. C3567 en A
5741

N
iets m

ag uit deze brochure overgenom
en w

orden zonder toestem
m

ing van de verantw
oordelijke uitgever

Wij koesteren reislustige groepen!
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