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Brussel, februari 2018 

 

Beste vrienden,      

 

Wij nodigen jullie graag uit voor: 

 

 

DAGUITSTAP NAAR TROMPENBURG TUINEN 

 

& KINDERDIJK 

 

OP DINSDAG 8 MEI 2018 

 
 

Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie bomen, struiken, 

vaste planten, bollen en knollen. De collectie Quercus (eiken), Fagus (beuken), Ilex (hulst) en 

Hosta behoren tot de collecties van de NPC (Nederlandse Plantencollecties). De tuin ligt aan de 

rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor 

plantenkenners en een weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Kinderdijk is sinds 1997 UNESCO Werelderfgoed 

 

 
Een molencomplex zoals Kinderdijk vind je nergens anders ter wereld. Het ingenieuze systeem van 

‘molens en gemalen’ houdt de grond hier al bijna duizend jaar droog, in een constante strijd tussen 

menselijke slimheid en de kracht van het water. Vanuit alle windstreken komen bezoekers dit 

unieke stuk geschiedenis zelf beleven. Omdat Kinderdijk een monument van de menselijke 

geschiedenis is, staat het sinds 1997 officieel op de UNESCO Werelderfgoedlijst, schouder aan 

schouder met de beroemdste en meest bijzondere gebouwen en plaatsen op aarde. Zo wordt het 

verhaal van Kinderdijk, opgenomen in de wereldgeschiedenis, veilig bewaard voor de volgende 

generaties. 

 

 

 

 

Wij gaan met zijn allen twee unieke plaatsen in Nederland verkennen waarover jullie hopelijk nog 

veel kunnen navertellen bij familie en vrienden. 
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Ons dagprogramma: 

 

 

07.30 uur Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC  

                  Den Hoorinck) 

07.30 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Branckaerdreef 

10.00 uur Aankomst bij Trompenburg Tuinen & Arboretum te Rotterdam 

                 Hier krijgen we een gegidste rondleiding van ongeveer 01.15 uur 

12.30 uur Lunch in Restaurant De Klok in Kinderdijk 

                         

 

 

14.30 uur Bezoek van de molens van Kinderdijk 

 

                  -Bezoek aan museummolen Nederwaard 

 

 -Bezoek aan museummolen Blokweer 

 

 -Multiscreenfilm in Wisboomgemaal 

 

 -Bezoek aan Molenaars werkplaats 

 

 -Rondvaart langs molens op fluisterboot Djeuwke 

 

                   Dit alles onder begeleiding van gidsen. 

 

18.00 uur Broodjesmaaltijd in Restaurant De Klok in Kinderdijk 

 

19.15 uur Terug naar huis 

  

- Soep van de dag 

- Varkenshaas met champignonroomsaus/peperroomsaus, 

   geserveerd met 2 soorten seizoengroente, gemengde  

   salade, appelmoes en twee soorten aardappelgarnituur 

- Dessert ‘De Klok’ 

- Koffie of thee 

- 1 Drank naar keuze inbegrepen in het menu 

Voor vegetariërs: vlees zonder vlees i.p.v. varkenshaas  
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Praktische afspraken: 

De kostprijs bedraagt 70,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen en 

de maaltijden zoals vermeld in het programma. 

 

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 08 maart 2018 tot en met 22 maart 2018 met de mededeling: 'Kinderdijk+ 

code opstapplaats' (Aalst = code A en Brussel = code B) + code VEG indien vegetariër. 

 

Opgepast: Respecteer a.u.b de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 

08.03.2018 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 144 

inschrijvingen moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be.  

Bij overschrijding van de maximale capaciteit gelden volgende richtlijnen:  

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

• Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast. 

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang.  

Wie niet mee kan ontvangt een bericht. 

Belangrijk: 

Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten deelnemen en 

dit uit hoofde van de verzekering. 

 

Indien je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen meegaan, 

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

 

- Bij vertrek uit Brussel: Rita Maes GSM 0476 61 98 73 

Clement Dewin GSM 0476 45 29 78 

- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens GSM 0472 57 91 33 

Heb je bijkomende vragen betreffende deze uitstap dan kan je steeds terecht bij: 

Rita Maes: 02 460 47 49 of 0476 61 98 73 

Clement De Win:  02 532 50 02 of 0476 45 29 78 

We verwachten jullie allen om er een schitterende dag van te maken. 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

  


