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 DAGREIZEN  

WOENSDAG 29.04.2020 

DINSDAG 28.04.2020 

Zeeland en Cadzand  

08u25 Bree COLRUYT-07u40 Overpelt ziekenhuis -07u30 Lommel singel  
We rijden en bezoeken de mooiste streek van onze Noorderburen: 

Zeeland. Ze vochten tegen het water; ze overwonnen.  

Na onze opstap rijden we richting Ranst voor koffie met gebak.  

Daarna brengen we eerst een bezoekje aan het trekkersmuseum van 

Nieuwdorp. In het trekkersmuseum komt de historie van de landbouw-

motorisatie tot leven.  Hier kan je zien hoe de vervanging van he paard 

naar motorisatie, in de vorm van een trekker (tractor) op gang komt 

rond 1913. Een indrukwekkend bezoek ! 

Onze stopplaats even voor de middag is Lewedorp.  Daarna zetten we 

onze rit in Zeeland verder via de westerscheldetunnel naar Cadzand, de 

meest zuidelijke badplaats van Nederland, die niet alleen de meeste 

zon van Nederland heeft, maar al meermaals onderscheiden werd voor 

zijn prachtige stranden. Hier heeft u tijd om deze mooie plaats te ont-

dekken, een terrasje … Omstreeks 17u30 keren we terug huiswaarts.  

Inbegrepen :                      
reis per luxe **** autocar, koffie met gebak, entree museum, 

3 gangen middagmaal, rondrit door Zeeland, 

Vrije tijd in Cadzand  

Prijs: 58 €    

Op stap met een dakloze in Amsterdam  

07u00 Lommel garage - 07u15 Overpelt ziekenhuis - 07u25 Achel Quatre Bras - 

07u30 Hamont bejaardenhuis  

Vandaag reizen we richting Amsterdam voor een pakkend levensverhaal van een 

echte dakloze. 

Heeft u er wel eens  over nagedacht wat er met u zou gebeuren als u van het 

ene op het andere moment uw baan, uw inkomen en uw huis kwijt zou zijn? Het 

lijkt een gruwel scenario, maar helaas gebeurt het bijna dagelijks. 

Via onze connecties hebben wij een dakloze Amsterdammer gevonden die dit is 

overkomen. En hij wil u graag vertellen hoe dit hem is gebeurd en hoe zijn dage-

lijkse leven er nu uitziet. Ga mee aan de wandel met deze super interessante 

man en maak mee hoe het is om te leven op de straat, afhankelijk te zijn van de 

royaliteit van anderen, te eten wat u en ik niet meer goed genoeg vinden en te 

slapen bij het Leger des Heils of in het ergste geval, onder een stuk karton in de 

buitenlucht!  

 

En toch is uw dakloze niet ongelukkig! Hij vertelt u zijn verhaal en dat van zijn 

vrienden zwervers met veel plezier. Hij laat u zijn Mokum zien; van de daklozen-

opvang op de Wallen tot aan de kraakpanden waar menig zwerver zijn of haar 

nacht doorbrengt en de vuilcontainers van de luxe restaurants, waar soms een 

waar feestmaal van de heerlijkste restjes kan worden samengesteld. Deze man 

verstaat de kunst om u een omgeving te laten zien die enerzijds triest is, maar 

anderzijds onbezorgd en geweldig vrolijk! Hier zult u nog lang over napraten. 

Na deze tour bent u de rest van de namiddag vrij in Amsterdam. 

Omstreeks 17u30 keren we  

terug huiswaarts. 
Inbegrepen : 

Vervoer per luxe touringcar,  

op stap met een dakloze in Amster-

dam, vrije tijd 

Prijs: 38  € 
UNIEK in ons programma  !! 

PARELS AAN DE KUST 


