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Oost-Vlaanderen
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Dagprogramma 1

Opzoek naar de Rechters in Wetteren
Op 11 mei 1935 zorgden gele affiches voor beroering. Een paneel van de Rechtvaardige rechters
was gestolen door de nochtans respectabele Wetteraar, Arsène Goedertier. Op heden is het
paneel nog steeds vermist. Meermaals leidde de zoektocht naar Wetteren, vooralsnog zonder
succes.
‘Op zoek naar de Rechters in Wetteren’ is een wandeling langs belangrijke locaties in deze
ophefmakende zaak. Boeiende verhalen komen boven water en verrassende wendingen worden
onthuld.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u30

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Wetteren

9u30:
Verwelkoming met koffie en koek

10u00

Periode
Zowel in de week als het weekend

Bezoek provinciaal domein den Blakken

12u00

Bij slecht weer, kan in de voormiddag ook

Middagmaal (voorgerecht, hoofdgerecht en 1

gekozen worden voor een bezoek aan

drankje (wijn of frisdrank))

brouwerij Huyghe (Delirium Tremens).

14u30
Wandeling ‘Opzoek naar de Rechters in

Meerprijs: 8€/pp
Enkel weekdagen

Wetteren’

17u00
Terugrit (aankomst verwacht rond 18u30)

Autocars ’t Ros Beiaard – Brusselsesteenweg 151 – 9280 Lebbeke – 052 41 03 47
Verantwoordelijke reisprogramma: Evelien Coppens - 0473 47 41 34 – evelien@trosbeiaard.be

Dagprogramma 2

Ontdek de Zwalmstreek
De zwalmstreek wordt gekenmerkt door vele wind- en watermolens, oude hoeves, beelden en
pittoreske dorpjes. De streek is niet voor niets een wandel- en fiestparadijs. Bovendien telt deze
regio heel wat lekkernijen. Laat u onderdompelen in de heerlijke geuren van vers gebrande koffie
in de koffiebranderij Hoorens. U kan genieten van klassieke koffie, grand cru koffiemelanges en
ambachtelijke Borsbeekse speculoosjes. Een bezoek aan Cressana staat ook op het menu. Bij
Cressana ziet u de waterkers groeien in haar natuurlijke omgeving. Via de groene hellingen
wandelt u naar de moderne infrastructuur waar de oogst van de waterkersvelden wordt verwerkt.
En natuurlijk krijgt u hier de kans om de producten niet alleen te ruiken en te proeven, maar ook
om ze mee naar huis te nemen

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u45

Vanaf 30 personen

Vertrek naar Zottegem

10u00:
Bezoek ambachtelijke koffiebranderij Hoorens

12u15
Middagmaal (voorgerecht, hoofdgerecht en 1

Periode
15 april en 1 oktober
Weekdagen

drankje (wijn of frisdrank))

14u00
Bezoek aan Cressana

16u30
Terugrit (aankomst verwacht rond 17u45)
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Dagprogramma 3

Traditioneel Geraardsbergen
Geraardsbergen heeft haar voeten in de Dender en het hoofd boven op de Muur de Oudenberg.
Deze Oudenbergstad heeft de toerist heel wat te bieden: de Muur en de Oudenberg, de
Mattentaart, Manneken Pis, het marktplein en de omliggende historische gebouwen en enkele
musea. Ze is een blikvanger in de Vlaamse Ardennen.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u45

Vanaf 30 personen

Vertrek naar Geraardsbergen

10u00:
Verwelkoming door de gids en korte
verkenning

11u00

Periode
15 april tot 1 oktober
Weekdagen

Bezoek aan een bakkerij met degustatie

12u15
Middagmaal (voorgerecht, hoofdgerecht en 1
drankje (wijn of frisdrank))

14u00
Bezoek aan Geraardsbergse Musea en rondrit
of een geleide wandeling

17u00
Terugrit (aankomst verwacht rond 18u15)
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West-Vlaanderen
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Dagprogramma 1

Nieuwpoort en Diksmuide
Maak kennis met de stedelijke vismijn en z’n achterhaven. Nieuwpoort was gedurende zekere
periodes één van de belangrijkste vissershavens van de kust. Dat de visaanvoer in de 12e eeuw
belangrijk was, blijkt uit de keure van 1163. Deze omvat de belastingvoet die dient geheven te
worden op haring, makreel, zalm, kabeljauw, schelvis, pladijs, bot, rog en paling. Daar Nieuwpoort
herhaalde malen belegerd werd kende de haven vele hoogtes en laagtes in zijn bestaan en
wisselde vaak van functie. Wandelend langs de kaai komt men meer te weten over Nieuwpoort
als handels –en vissershaven. Laat u meeslepen in de wereld van de visserij. Stap vervolgens op
de boot naar Diksmuide om de dodengang en de ijzertoren te bezoeken.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

7u00

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Nieuwpoort. Ontbijt op de bus.

9u00:
Bezoek aan de stedelijke vismijn

11u00

Periode
Elke dag tussen 26 maart en 15 november

Vrij

12u00
Inschepen voor een 2u durende boottocht
naar Diksmuide
Soep – warm hoofdgerecht - dessert

14u00
Aankomst Diksmuide. Bezoek Ijzertoren en
Dodengang onderleiding van een gids

17u00
Terugrit
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Dagprogramma 2

Kortrijk en de guldensporenslag
Kortrijk 1302 is de plaats om de Guldensporenslag (11 juli 1302) te herbeleven. Je kan er
maliënkolders, zwaarden en goedendags betasten. Je ziet de hoofdrolspelers van het conflict
opnieuw tot leven komen, en je kan het verloop van de veldslag volgen op een reuzengrote
maquette.
Het unieke Begijnhof Sint-Elisabeth uit 1238 is een oase van rust en stilte en staat op de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Je vindt er een veertigtal barokke huisjes. In het belevingscentrum
wordt met het klassieke beeld van de vrome begijntjes doorbroken en vervangen door dat van een
autonome vrouwengemeenschap van sterke, onafhankelijke vrouwen, die balanceerden op de
rand van het wereldlijke en het goddelijke.
Tot slot kan u genieten van sierlijke winkel- en wandelstraten in Kortrijk. Shoppen is hier tot een
kunst verheven.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u30

Vanaf 30 personen

Vertrek naar Kortrijk

10u00:
Verwelkoming met een kop koffie

10u45

Periode
Niet mogelijk op maandag

Bezoek aan Kortrijk 1302

12u30
Middagmaal

14u15
Bezoek aan het begijnhof en
belevingscentrum.

15u45
Vrij.

17u00
Terugrit
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Dagprogramma 3

Kortrijk Leie en vlas
Texture vertelt het hele vlasverhaal in drie kamers. In de Wonderkamer ontdek je alles over vlas in
je dagelijkse leven. Kijken, voelen, proeven en uittesten mag! De Leiekamer vertelt over de
invloed van de vlasnijverheid op de ontwikkeling van de streek. In de Schatkamer geniet je van de
mooiste stukken uit de museumcollectie: kant, fijn damast, linnen handwerk…
In de namiddag maakt u een wandeling door de stad. Kortrijk toont zich de laatste jaren
vooruitstrevend op het vlak van de architectuur. Pleintjes en straten werden heraangelegd en
nieuwe gebouwen verrezen uit de grond. Sommige constructies, zoals de Tacktoren en uiteraard
ook het vlasverzendhuis, werden verbouwd en kregen een eigentijds uitzicht.
U kan echter ook kiezen voor een initiatie kantklossen.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u30

Vanaf 30 personen

Vertrek naar Kortrijk

10u00:
Verwelkoming met een kop koffie

10u45

Periode
Niet mogelijk op maandag

Bezoek aan Texture, museum over Leie en
vlas

12u30
Middagmaal

14u15
Wandeling met gids “Hedendaagse
architectuur” of workshop kantklossen.

15u45
Vrij.

17u00
Terugrit
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Dagprogramma 4

Hop en bier in Poperinge
Midden in die drukke stad openen de aalmoezeniers Neville Talbot en Philip "Tubby" Clayton in
december 1915 een Clubhuis. Zonder onderscheid van rang kunnen soldaten er drie jaar lang
terecht voor een zeldzaam moment van rust en ontspanning. Tijdens dit uniek bezoek aan Talbot
House in gezelschap van een Britse soldaat en een Belgisch meisje, maakt u kennis met een
andere zijde van de grote oorlog.
In de namiddag kan u genieten van een degustatietoer in het hopmuseum. U kan kiezen tussen 4
thema’s:
-Belhop: Vakmanschap van Belgische hoptelers en brouwers.
- Vrouwen en Bier: Speciaal voor een uitstap met vriendinnen, vrouwenverenigingen of voor
mannen die weten waarom.
- Abdij- en trappistenbier: Goddelijke bieren en hun heilige geschiedenis
- Hop, bier en WOI: drinken en brouwen in oorlogstijd.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u00

Vanaf 30 personen

Vertrek naar Poperinge

10u00:
Bezoek aan Talbot House met afsluitend een

Periode
Elke dag tussen maart en november

kop koffie.

12u30
Middagmaal

Degustatietoer: 2 degustaties en
streeklekkernijen inbegrepen

14u30

Degustatietoer kan vervangen worden

Degustatietoer in het hopmuseum.

door een traditionele rondleiding met

16u15

degustatie.

Terugrit
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Dagprogramma 5

Ontdek Kortrijk
In de voormiddag bezoekt u Kortrijk 1302. In dit dynamische museum, kunt u maliënkolders,
zwaarden en goedendags betasten, je ziet er de hoofdrolspelers van het conflict opnieuw tot leven
komen en je volgt het verloop van de veldslag op een reuzengrote maquette. Verteller van dienst
is Gilles li Muisis, de oude abt van de abdij van Saint-Martin. Hij voert je terug naar het verleden
en is je gids door zeven eeuwen geschiedenis van Vlaanderen. Als afsluiter kijk je naar een
verrassende film over de traditievorming rond 11 juli. In de namiddag maakt u kennis met de
begijnen. De dag wordt afgesloten met de ontdekking van de internationale rozentuin.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u00

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Kortrijk

10u00:
Bezoek Kortrijk 1302

Periode
Elke dag tussen maart en november

12u00
Middagmaal (hoofdgerecht en dessert)

Toegankelijk voor personen met een

14u00

beperking en buggy’s.

Bezoek begijnhof en belevingscentrum.

15u15
Bezoek internationale rozentuin met gids

16u45
Terugrit
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Antwerpen - Kempen
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Dagprogramma 1

Antwerpen stad
De dag begint met een stadswandeling met thema naar keuze:


Modewandeling: Ontdek het bruisende modemekka van Antwerpen. Je wandeling voert je
langs modern design, architectuur en gevierde stijliconen naar Antwerpens prille beginjaren
als toonaangevend modecentrum op wereldniveau. Een hippe stadsverkenning.brengt je langs
de belangrijkste plaatsen uit de modegeschiedenis van Antwerpen.



Hip en gezellig: Zin om dé fashion must-sees en lifestyle-toppers in het centrum van
Antwerpen te ontdekken? Laat je verrassen door de gids en verken de coolste winkeladresjes
en best bewaarde modegeheimpjes rond de Grote Markt, de Quartier Latin, en in de
klatergouden Stadsfeestzaalshopping.



Tussen de Sint-Pauluskerk en de MAS-toren ligt een volkse wijk met een ruw en pikant
verleden: het Schipperskwartier. Een wandeling door de wijk van “maskens en matrozen”.



Kunstliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan het Rubenshuis en het museum Mayer van
den Bergh. Dit laatste stelt topstukken uit de 14de, 15de en 16de eeuw ten toon, waaronder
Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude

Wie Antwerpen bezoekt kan niet anders dan ook even langs Brouwerij de Koninck te gaan en te
proeven van het alom bekende Bolleke.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

8u30
Vertrek naar Antwerpen

10u00:
Stadwandeling volgens zelf gekozen thema.

Periode
Elke dag.
Rubbenshuis gesloten op maandag

12u30 - 13u00
Middagmaal

14u30
Bezoek aan Brouwerij De Koninck

16u15
Terugrit
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Dagprogramma 2

Aardbeien in Hoogstraten
Combineer het culturele hoogtepunt van Hoogstraten met een bezoek aan een aardbeienbedrijf.
De Sint-Katharinakerk is gebouwd tussen 1525 en 1550. Binnenin word je overweldigd door
waardevolle kunstschatten: schitterende glasramen uit de 16de eeuw, Brusselse wandtapijten,
renaissance praalgraven en indrukwekkende koorbanken met ludieke en volkse tafereeltjes. Geen
wonder dat ze de ‘kathedraal van de Kempen’wordt genoemd. Wie zin heeft kan ook de 105 meter
hoge toren beklimmen.
Bij het bouwen van de Koninklijke wintertuin in Laken in 1874, hebben ze zich misrekend.
De serrebouwers keren huiswaarts met karren vol overschot. Net voor de Nederlandse grens
willen ze van al dit ijzer en glas af. De commiezen zouden immers denken dat het ‘geleend’ is om
daarna nooit meer terug te geven. Het is ene Ludovicus Schrijvers die net voorbij de grote toren,
op de karavaan stoot. Een kleine 150 jaar later groeien er nog altijd aardbeien
in serres onder de Hoogstraatse zon.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

7u30

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Hoogstraten

09u00:
Verwelkoming met koffie en koek.

10u00

Periode
Niet op maandag

Bezoek aardbeienbedrijf

12u15
Driegangenlunch

14u30
Bezoek Sint-Katharinakerk en begijnhof

16u30
Terugrit
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Dagprogramma 3

Smokkelen in Baarle-Hertog-Nassau
Het dorp Baarle, bestaande uit de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische
gemeente Baarle-Hertog, ligt midden in de denkbeeldige driehoek tussen Breda, Tilburg en
Turnhout. Vaak wordt gedacht dat Baarle precies op de grens van Nederland en België
ligt, waarbij de grens door één straat loopt. Maar niets is minder waar. Baarle bestaat immers uit
enclaves. Een enclave is een stuk grondgebied dat geheel omringd is door grondgebied van een
andere staat. Wat Baarle zo uniek maakt is dat er niet sprake is van één enclave; maar wel 30 in
totaal
In het kaarsenmuseum bevindt zich de uitzonderlijke collectie gebeeldhouwde kaarsen van Frits
Spies. De kaarsen bestaan uit pure bijenwas en zijn op natuurlijke wijze gekleurd. Met
ongelooflijk vaardige hand heeft hij, vaak tot in de kleinste details, onderwerpen en personen van
religieuze aard gebeeldhouwd. Het gaat hier om een absoluut unieke kunstvorm in de vorm van
driedimensionale afbeeldingen van soms meer dan twee meter hoog.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

08u30

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Baarle- Hertog

10u30:
Verwelkoming met koffie en smokkelgebak

11u00
Bezoek aan het kaarsenmuseum

Periode
Het hele jaar.
Aangepaste kledij voorzien (laarzen)

12u15

Bezoek aan het kaarsenmuseum kan

Smokkellunch

vervangen worden door bezoek aan

14u30

wijnmaker Hof Van Baarle.

Smokkelrondrit met autocar of
enclavewandeling (4km)

16u30
Terugrit
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Dagprogramma 1

Stroop in Haspengouw
Laat je overdonderen door het landschap van Haspengouw en kom meer te weten over de rijke
regio. Haspengouw is alom bekend omwille van de vele fruitbedrijven en is zeker de moeite in
zowel het bloesemseizoen als in de oogstperiode.
U kan ook opteren voor een bezoek aan Sint-Truiden. Tijdens deze stadswandeling maakt u
kennis met de abdijsite (met of zonder beklimming van de abdijtoren) en de schatkamer. In de
14e-eeuwse hallen van het stadhuis geniet je van een aperitiefje en je krijgt een zoet cadeau.
In de namiddag staat een bezoek aan een ambachtelijke stroopstokerij op het programma. Stroop
van Vrolingen wordt sinds 1843 op ambachtelijke wijze gemaakt, zonder toevoeging van suikers,
bewaarmiddelen of kleurstoffen. Heerlijk genieten van dit streekproduct!.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

07u00

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Sint-Truiden

09u15:
Verwelkoming met koffie en appeltaart

10u00

Periode
Niet in de winter.

Rondrit en bezoek aan een fruitbedrijf
Of standswandeling Sint-Truiden

12u30
Middagmaal

14u30
Bezoek aan een ambachtelijke stroopstokerij

16u00
Terugrit
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Dagprogramma 2

Mijnexpeditie
Een indrukwekkende oude luchtgang. Een hedendaagse en originele invulling. Respect voor het
verleden. Dit is geen simulatie en geen museum. Dit is een beleving.
Daal af in de ondergrond en ga op expeditie. Onderneem dit avontuur van anderhalve kilometer:
voel, hoor, zie, ervaar en ruik. Een unieke wandeling voert je doorheen de oude tunnels, langs
nieuwe, uitdagende installaties tot op de top van de hoogste schattoren. C-Mine expeditie is een
zintuigelijke ervaring tussen licht en donker, boven en onder, vroeger en nu.
Tijdens de finger-food route proef je in verschillende winkels van kleine hapjes. Een gids vertelt je
meer over het ontstaan van de typische cités rondom het mijnterrein, de winkelstraten en het
mijnverleden.
Als alternatief kan u de Turkse moskee in Sledderlo bezoeken. Deze prachtige moskee biedt
plaats aan 1000 gelovigen. Hij hoort toe aan de tweede grootste Turkse gemeenschap in Genk.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

07u00

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Genk

09u15:
Bezoek aan C-Mine Expeditie in Winterslag

12u00
Middagmaal en vrij bezoek Genk

Periode
Tussen 26/03 en 6/11
Niet op maandag. .

15u00

Finger food route enkel op woe, do, vrij en

Bezoek Turkse moskee te Sledderlo

za.

Of finger-food route

16u00 of 17u00
Terugrit
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Dagprogramma 3

Smakelijk Riemst
In de voormiddag bezoekt u een champignonbedrijf. Daar ontdekt u de wondere wereld van deze
lekkernij. In de namiddag maakt u kennis van op de eerste rij met de jambrouwerij. Maak kennis
met smaken die nooit eerder combineerde en laat je zintuigen strelen. Uw smaakpapillen worden
in de watten gelegd.
Daarbovenop kan u genieten van de streekspecialiteit van Limburg…lekkere vlaai.

.

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

08u30

Vanaf 25 personen

Vertrek naar Genk

10u00/10u30:
Bezoek aan champignon bedrijf

12u30
Middagmaal

Volledig toegankelijk voor personen met
een beperking.

14u30
Bezoek aan de jambrouwerij. Koffie met vlaai

17u00
Terugrit
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Bijkomende informatie
Prijzen
Prijzen op aanvraag.
U kan kiezen tussen een formule “all-in” of een aangepaste formule.

Aanpassingen
Elk programma kan aan uw wensen worden aangepast.
Heeft u een bepaalde bestemming in gedachten en staat deze niet in de brochure, neem met ons
contact op voor een reis op maat.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit
Een aantal programma’s zijn toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit of kunnen
zodanig worden aangepast.
Wij bespreken dit graag persoonlijk met u.

Vertrekplaats
Vertrekken kan vanaf een door u gekozen plaats.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden van onze chauffeurs worden ten allen tijde gerespecteerd.

Reservatie
Liefst 1 maand voor vertrek reserveren.
Programma’s onder voorbehoud van beschikbaarheid autocar en restaurants
Verantwoordelijke reizen:
Evelien Coppens
evelien@trosbeiaard.be
0473 47 41 34
Hoofdkantoor Autocars ‘t Ros Beiaard:
Brusselsesteenweg 151 , Lebbeke
052 41 03 47
Info@trosbeiaard.be
Bezoek ook onze facebookpagina: www.facebook.com/trosbeiaard/

Autocars ’t Ros Beiaard – Brusselsesteenweg 151 – 9280 Lebbeke – 052 41 03 47
Verantwoordelijke reisprogramma: Evelien Coppens - 0473 47 41 34 – evelien@trosbeiaard.be

