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Het Bestuur. 

 

Daguitstap naar Nederland:  Kennismaking met de asperge- en 

wijnboerderij ‘De Sandspuy’ in Etten-Leur  (Noord- Brabant) en 

bezoek aan Dordrecht (Zuid-Holland) 

Donderdag 9 mei 2019 
 

Programma: 

 

Vertrek:  

 7.15 uur in Aalst - Osbroek Frans Branckaertdreef 

 7.30 uur in Zellik - Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den 

Hoorinck 

   

+ 09.30 uur: Aankomst in Etten-Leur en verwelkoming bij een kop koffie/thee met gebak. 

  

Aansluitend rondleiding op de asperge- en wijnboerderij ‘De Sandspuy’. We 

wandelen langs de aspergevelden en de wijngaard en kunnen proeven van de 

zelfgemaakte wijn. We vernemen alles over de teelt en het groeiproces van de 

asperges “het witte goud” en nemen een kijkje achter de schermen bij het steken, 

sorteren, schillen en verpakken van de asperges. Nadien volgt er een kleine proeverij 

van likeuren. Er is ook mogelijkheid tot aankopen. 

 

Na ca. 2,5 uur vertrekken we naar het restaurant ‘De Gouden Leeuw’ in Terheijden voor een 

driegangenmenu: 

 Aspergeroomsoep 

 Asperges met beenham, eitjes en krielaardappeltjes, gemengde sla en  

frietjes. (*) 

 Ijs met slagroom 

 Koffie of thee 

 2 consumpties zijn inbegrepen (pilsbier, wijn of frisdrank) 

(*) alternatief voor de asperges bij de hoofdschotel kan. Asperges worden dan vervangen door 

worteltjes met erwtjes. Kies je hiervoor, vermeld het dan in de mededelingszone bij je 

overschrijving. 

 

Rond 14.45 uur vertrekken we naar Dordrecht voor een geleid bezoek aan deze stad. We voorzien 

een wandeling van anderhalf uur (met gids en audiosysteem).  Dordrecht, ontstaan in de 11de eeuw 

aan het voormalig riviertje ‘de Thure’, kreeg in 1220 stadsrechten en ontwikkelde zich dankzij haar 

strategische ligging tot de belangrijkste handelsstad van het graafschap Holland. Haar grote 

welvaart dankt zij aan het stapelrecht en de tolheffing. Later werd Dordrecht als handelsstad 

overvleugeld door Amsterdam en Rotterdam. Nu is ze een overslaghaven van massagoederen. Het 

silhouet van Dordrecht wordt voornamelijk bepaald door de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, een 

in Brabants-Gotische stijl opgetrokken kruisbasiliek. De oude binnenstad heeft een groot aantal 

16de, 17de en 18de-eeuwse woonhuizen met vaak opvallende trapgevels. De wandeling eindigt op 

de Grote Markt. Er rest nog wat vrije tijd tot 18.00 uur want dan vertrekt de bus naar Terheijden 

waar we rond 18.30 uur kunnen genieten van een gevarieerde koffietafel met koffie of thee. 

 

Rond 19.30 uur vatten we de terugreis aan naar Aalst en Zellik.   

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktische afspraken: 

De kostprijs bedraagt 59,00 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen en 

de maaltijden inclusief drank zoals vermeld in het programma.  

 

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

Seniorenclub vanaf 25 maart 2019 tot en met 10 april 2019 met de mededeling: 'Etten-Leur & 

Dordrecht + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik’’ + code 

ALT voor alternatief menu (indien GEEN asperges maar wel wortelen met erwtjes). 

 

Opgepast: Respecteer a.u.b de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 25 maart 2019 

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

wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

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. 

 

Met de betalingen die vóór 25 maart 2019 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

 

Belangrijk: 

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

dit uit hoofde van de verzekering. 

Aangezien er zowel in Etten-Leur op de boerderij als in Dordrecht moet gestapt worden, is 

aangepast schoeisel een aanbeveling. 

 

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 Zellik: Marie-Jeanne Loyez  GSM 0499/540 341  

- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens  GSM 0472/579 133 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij voormelde personen. 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken. 

 

 

Het bestuur 

  


