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Programma Tuinen van Vlaanderen met Groei & Bloei Cuijk / Deurne e.o. 
4 dagen per luxe touringcar van vrijdag 14 juni t/m maandag 17 juni 2019 

(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud) 
 
1e dag, vrijdag 14 juni 2019 
08.00 uur: Vertrek per luxe touringcar vanaf NS Station, Boxmeer. 
08.30 uur: Vertrek vanaf parkeerterrein bij Ossenbeemd, Haageind, Deurne. 
Op deze dag is er geen lunch gereserveerd, wij raden u aan om een lunchpakket mee te nemen vanaf huis. 
Als eerste tuinbezoek van deze dag, gaat u naar een privé tuin gelegen in Oost Vlaanderen, ‘Ten Aard’  te  
Heist op den Berg. U wordt hier ontvangen door de eigenaren mevrouw en heer Schellens-Thijs. 
Hierna wordt de weg vervolgt naar de privé tuin ‘Munkhaven Cottage Gardens’  te Verrebroek. Een tuin ingericht 
volgens het principe van de Engelse Cottage tuin door de eigenaren mevrouw en heer Heyse-Schools. 
Vanaf Verrebroek wordt de weg vervolgd naar Zeveneken voor een bezoek aan ‘De Oase’ van mevrouw Neyt-van 
Hende. Een bloementuin van ca 1 ha groot met een verzameling aan vaste planten, rozen, rhododendrons en 
struiken. Daarna gaat u voor uw eerste overnachting naar het 4**** Best Western Premier Keizershof Hotel in 
Aalst. Verblijf is inclusief diner en ontbijt. Dinertijd is in overleg met uw reisleiding. 
            
2e dag, zaterdag 15 juni 2019 
07.30 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.15 uur: Vertrek naar Opstal-Bruggenhout voor een bezoek aan tuin ‘De Patershoeve’ van tuinontwerpster 
Deborah Seeldrayers.  Hierna vertrek naar Zelzate voor een bezoek  aan ‘De Schuur’ waar u wordt ontvangen met 
koffie. Voor de lunch vertrek naar restaurant ‘De Baekermat’ in Westdorpe met een uitgebreid broodbuffet.  
Na de lunch vertrek naar Oosteeklo voor een bezoek aan ‘Bijsterveld’ waar u wordt ontvangen door de 
eigenaresse mevrouw Rouseré met koffie/thee.  
Tenslotte terug naar uw hotel in Aalst. Dinertijd is in overleg met uw reisleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3e dag, zondag 16 juni 2019  
07.30 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.30 uur: Vertrek naar Loppem voor een bezoek aan de privé tuin van de heer De Coster ‘Cottage Tuin’ een 
romantisch tuintje met vijvertjes, gemengde borders en exotische planten allen onderhouden op een 
milieuvriendelijke wijze. Vervolgens wordt de privé tuin ‘Tuin van Régine’ bezocht in Meulebeke,  een tuin in ere 
gehouden als eerbetoon aan de overleden moeder van Sofie Vanherle. Hier staat de broodjeslunch voor u klaar.  
Daarna vertrek naar Meulebeke voor een bezoek aan de ‘tuin van Carlos en Marie-Jeanne’, een tuin verscholen 
tussen landerijen. Tenslotte terug naar uw hotel in Aalst. Dinertijd is in overleg met uw reisleiding. 
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4e dag, maandag 17 juni 2019 
08.30 uur: Ontbijt in het hotel gevolgd door uitchecken, koffers gaan weer in de bus. 
09.30 uur: Vertrek naar Biervliet voor een bezoek aan de kwekerij  ‘In Goede Aarde’  met een assortiment aan 
siergrassen en betere borderplanten.  Daarna rijdt u naar Breskens aan Zee voor een gereserveerde lunch. 
Na de lunch wordt als laatste tuin tijdens uw reis, een bezoek gebracht aan ‘Juust wa’k Wou’ in Schoondijke. Hier 
wordt u ontvangen met een drankje. Na dit bezoek vertrekt u weer richting uw uitstapplaatsen in Deurne en 
Boxmeer. Verwachte aankomst in Deurne om 18.00 uur en in Boxmeer om ca. 18.45 uur. 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
       
 
Hotelinformatie:  
U bent drie nachten te gast in het 4**** Best Western Premier Keizershof Hotel, Korte Nieuwstraat 15, B-9300 
Aalst. Het 4**** hotel ligt in het historische centrum van Aalst vlakbij de Grote Markt. De kamers zijn voorzien 
van comfortabele bedden, airconditioning,  een volledige badkamer met bad en douche , haardroger, een 
televisie en WiFi.  
 
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer  
Vanaf 25 betalende deelnemers:  € 565,- 
vanaf 30 betalende deelnemers: € 540,-   
vanaf 35 betalende deelnemers: € 525,- 
vanaf 40 betalende deelnemers : € 515,- 
1-persoonskamer toeslag:   € 70,-  
 
Inbegrepen: 
* Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur. 
* Reisbegeleiding door een op tuingebied deskundige reisleiding van Garden Tours. 
* Drie nachten in bovengenoemde hotel incl. ontbijt en 3-gangen diner met een drankje tijdens het diner. 
* Kosten van de entrees daar waar mogelijk inclusief koffie/ thee en inclusief 3 gereserveerde lunches. 
 
Niet inbegrepen:  
* Uitgaven van persoonlijke aard.  
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering. 
* Calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur. 
 
Aanmelden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier: Inleveren/opsturen voor de deelnemers  van 
Groei & Bloei afdeling Cuijk:      Groei & Bloei afdeling Deurne: 
Mevr. Josine van Deurzen     Mevr. Mieke van Stratum 
Heidestraat 5       Lage Kerk 4   
6599 EC Ven-Zelderheide     5751 KG Deurne 
Telefoon: 06-42788007      Telefoon: 06-19622242  
E-Mail: timmy.12@home.nl     E-Mail: a.stratum65@upcmail.nl 

mailto:timmy.12@home.nl
mailto:a.stratum65@upcmail.nl

