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DAGREIZEN VOORJAAR 2020 

Show: toeters en bellen  

 

07u00 Lommel garage - 07u15 Overpelt ziekenhuis - 07u20 Neerpelt station - 07u30 

Achel Quatre Bras - 07u40 Hamont Axa Bank - 08u00 Bree Colruyt - 08u05 Kinrooi  

 

Daisy Thys - Patrick Onzia - Lindsay - Frank & Christel Galan -  
Marina Wally - Stardancers Showballet   

 

11u00 Van harte welkom 

12u00 Diner: 

Preisoepje met juliennegroenten en balletjes 

Tournedos van kip met saus, warme groentjes en aardappelgarnituur 

Dessert 

14u00 Spetterend showprogramma 

18u00 Lekkere avondlunch   

Inbegrepen : 

reis per luxe autocar,  

programma zoals beschreven 

Prijs: 57 €     

Inbegrepen : 

reis per luxe **** autocar, s’ morgens belegde brood-

jes met koffie, bezoek aan breigoedfabriek Marcienne, 

modeshow,  

3 gangen middagmaal, vrij bezoek Sittard 

Prijs: 49 € 

Marcienne collection   

08u00 Lommel garage - 08u10 Overpelt ziekenhuis - 08u15 Neerpelt station 

- 08u25 Achel Quatre Bras - 08u35 Hamont Axa Bank - 08u55 Bree Colruyt - 

09u00 Kinrooi pleintje 

 

Wij komen u ophalen op de diverse opstapplaatsen en rijden naar Kirchho-

ven.  Voor allen een open belegd broodje met kaas, salami en koffie  Daarna 

is er een grandioze modeshow voorzien.  Nadien gaan we ook de fabriek 

zelf bezoeken.  We zien hoe alles gemaakt wordt met een nieuw computer-

systeem.  Sommige werkzaamheden dienen nog handmatig te gebeuren.  

We krijgen deskundige uitleg.  Ze ontwerpen en produceren dit label al 

meer dan 20 jaar.  Marcienne collection… mode met iets extra’s.  Een eigen, 

vlotte en modische collectie t/m maat 54, die alleen bij hun verkrijgbaar in 

het middelpunt van deze collectie staat “knitwear” oftewel verassende 

breimode.  Ze stellen hoge eigen aan design, kwaliteit en pasvorm.  Zo ont-

staat ieder seizoen een nieuwe trendige collectie voor de vrouw van nu.  

3 gangen middagmaal in de omgeving 

Namiddag begeven we ons naar het zeer mooie Sittard.  Deze stad is vooral 

bekend doordat Toon Hermans hier zijn vaste stek had.  

Vrije tijd en omstreeks 17u00 huiswaarts 

DINSDAG 10.03.2020 

DINSDAG 17.03.2020 


