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THEMAREIZEN

Voormiddag: We rijden naar Tre-
melo. Hier worden we hartelijk 

ontvangen met een koffie en een kof-
fiekoek. Damiaan is onlosmakelijk ver-
bonden met Tremelo. Hij is er geboren 
en groeit er op. Een gids leidt ons door 
het vernieuwde Damiaanmuseum. Het 
is een eigentijds, interactief belevings-
centrum waar je het spoor volgt van 
Damiaan. Het museum loodst je door 
de verschillende periodes van het leven 
van deze Grootste Belg.

Middag: We genieten van een lekker 
3-gangen middagmaal.

Namiddag: Na ons middagmaal 
maken we met onze gids een 

wandeling door het gekende bede-
vaartsoord Scherpenheuvel met zijn 
gekende basiliek, de beroemde water-
put en vele authentieke religieuze en 
andere gebouwen. Nadien hebben we 
nog even vrije tijd  en rijden we verder 
naar het dorp van Ernest Claes en “De 
Witte “, Zichem. Hier zien we nog heel 
wat gebouwen uit de alom gekende 
serie “De Heren Van Zichem” met als 
voornaamste gebouw de kerk van pas-
toor Munte. We nemen nog even vrije 
tijd en kunnen als we willen nog iets 
drinken in het café van “Jef de Smid” of 
genieten van het mooie centrum. Hierna 
begeven we ons terug naar de afstap-
plaats.

Avond: Het einde van de dag is voor-
zien omstreeks 18u00.

Voormiddag: Op het militair domein 
worden we ontvangen met koffie en 

een soldatenkoek.  Daarna brengen we 
een bezoek aan het oude militair hospi-
taal. Hier wordt de geschiedenis van het 
kamp en de gemeente verteld. Nergens 
in ons land zijn twee totaal verschillende 
gemeenschappen zo innig met elkaar 
verweven als hier in Leopoldsburg. Na 
dit bezoek maken we met onze autocar 
een rondrit door het uitgestrekte kamp. 
Een ongelooflijke ontdekking voor ieder-
een.

Middag: We genieten van een typi-
sche troepenmenu uit authentieke 

gamellen in een typische soldatenrefter.

Namiddag: Na onze troepenmaal-
tijd brengen we een bezoek aan 

de K-Blokken en de Oscarkapel. Hier 
zien we een beklijvende tentoonstelling 
over een typisch politiek gevangenen-
kamp tijdens WO II, een troepenkamer, 
een oorlogsbunker met simulatie van 
een bombardement en een gerestau-
reerde militaire kapel. Verder krijgen we 
een uitgebreide collectie legermateriaal 
en voertuigen te zien en een prachtig 
diorama schept de sfeer van het cava-
lerieleven. Na ons bezoek aan de wereld 
van het leger nemen we nog even vrije 
tijd in het centrum van Leopoldsburg.

Avond: Het einde van deze boeiende 
dagreis is voorzien tegen 18u00.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met koffiekoek ’s morgens
 � Bezoek aan Damiaanmuseum
 �Middagmaal
 � Bezoek aan Scherpenheuvel
 � Bezoek aan Zichem
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 �Woensdag 09 mei 2018

€ 51 pp
kinderen tem 11 jaar: € 41 pp 
Opstapplaats: D19

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met soldatenkoek
 � Bezoek Kamp van Beverlo
 � Rondrit door militair domein
 � Authentieke gamellenmaaltijd
 � Bezoek aan K-Blokken en Oscar-
kapel
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 02 augustus 2018
 � Dinsdag 4 september 2018

€ 50 pp
kinderen tem 11 jaar: € 39 pp 
Opstapplaats: D3

€

Iedereen kent wel de grootste Belg Pater Damiaan. Hij stierf in 1889 maar toch leeft hij verder, zijn inzet en solidariteit blijven inspireren. In zijn geboortedorp 
Tremelo brengen we een bezoek aan zijn geboortehuis waar het vernieuwde Damiaanmuseum is gevestigd. Na de middag brengen we een bezoek aan de gekende 
bedevaartsplaats Scherpenheuvel en we eindigen onze dagtocht in Zichem.

Pater Damiaan & Scherpenheuvel

De tijd dat iedere jongeman zijn legerdienst moest volbrengen, ligt al enige jaren achter ons. Echter velen van ons hebben deze tijd nog gekend. En hoewel de meesten 
met tegenzin vertrokken naar het leger, blijkt het voor velen nadien één van de mooiste tijden uit hun leven te zijn geweest. Tijdens deze dag nemen we een nostalgische 
kijk op het leven bij “den troep” van weleer.

Terug naar den troep & Leopoldsburg BELGIE • NIEUW
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