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Voormiddag: Bij aankomst in de 
hortensiakwekerij worden we ont-

vangen met koffie en een appelflap. 
Daarna krijgen we een rondleiding op 
de snijhortensia kwekerij, waar meer 
dan 40.000 hortensia’s in vele kleuren 
en soorten te bewonderen zijn. Daarna 
krijgen we nog een demonstratie hoe 
een boeket wordt gemaakt. De bloem-
stukken worden nadien onder de aan-
wezigen verloot.

Middag: We genieten van een ver-
zorgde 3-gangen lunch.

Namiddag: Na ons lekker middag-
maal rijden we naar het Land van 

Strijen. U bezoekt de smederij waar de 
smid een demonstratie geeft. De ouder-
wetse smidswoning is nog authentiek 
ingericht. Nadien bezoeken we de Sint 
Lambertuskerk met zijn prachtige orgel. 
Hier zijn o.a. een opengewerkt torenuur-
werk te zien en zestien mooie gebrand-
schilderde ramen. Daarna maken we 
met de gids nog een rondrit door het 
prachtige “Land van Strijen” en volgen 
een deel van de watersnoodroute 1953. 
Een boeiende rit langs prachtige verge-
zichten, natuurgebieden, het traject van 
de hogesnelheidstrein, de tragische 
watersnoodrampplaatsen en het Hol-
landsch Diep.

Avond: We sluiten deze dagreis af 
met een uitgebreide koffietafel.

Voormiddag: We rijden naar de 
Kaasboerin in Postel voor koffie en 

een lekker stukje gebak. Hier maken 
we kennis met onze lokale gids die ons 
op sleeptouw neemt. We brengen een 
bezoek aan een struisvogelboerderij. 
Tijdens een boeiende, maar toch lu-
dieke uiteenzetting komen we alles te 
weten over deze dieren. Een pasgebo-
ren struisvogeltje weegt slechts 1 kg 
en een volwassen vogel kan tot 150 
kg wegen. Het zijn vreemde vogels met 
vreemde gewoontes maar toch heel 
lief. We mogen de dieren voederen en 
zelfs knuffelen. 

Middag: We genieten van een 
lekker 3-gangenmenu in de 

Kaasboerin.

Namiddag: Na het middagmaal 
verkennen we de streek van de 

koolputters. We luisteren naar het ver-
haal van duizenden mannen die in de 
Limburgse steenkoolmijnen gewerkt 
hebben. We vernemen hoe het leven 
was onder de grond en hun leven 
van hard labeur. Vervolgens komen 
we aan in de blauwbessenkweke-
rij. We vernemen alles over het te-
len, bloeien en oogsten van blauw- 
bessen. Ze zijn meer dan gezond. 
We vinden deze blauwe bessen te-
rug in confituur, coulis, wijn, thee,… 
Uiteraard mogen we ook proeven van 
deze lekkernij. We worden verwend 
met een borreltje, een bosbessenthee 
en als afsluiter een ijsje met heerlijke 
blauwbessencoulis. 

Avond: Het einde van deze dag is 
 voorzien om 18u00 in Postel.

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie met appelflap
 � Bezoek aan Hortensiakwekerij
 �Middagmaal
 � Bezoek aan smederij en St. Lam-
bertuskerk
 � Rondrit door het Land van Strijen
 � Uitgebreide koffietafel
 � Begeleiding door een plaatselijke 
gidsen
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Donderdag 26 juni 2018
 � Dinsdag 07 augustus 2018

€ 65 pp
kinderen tem 11 jaar: € 54 pp 
Opstapplaats: D3

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Koffie ‘s morgens
 � Bezoek struisvogelboerderij
 �Middagmaal
 � Rondrit door de streek van de 
koolputters
 � Bezoek blauwbessenkwekerij met 
degustatie
 � Begeleiding door een lokale gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Dinsdag 29 mei 2018
 � Donderdag 26 juli 2018

€ 62 pp
kinderen tem 11 jaar: € 51 pp 
Opstapplaats: D1

€

Tijdens deze dagreis komen we alles te weten over de Hortensia’s. Met hun magistrale en bijna overdadige bloemenpracht behoren hortensia’s tot de meest geliefde 
struiken in tal van tuinen. Na de middag brengen we een bezoek aan de oudste gemeente van de Hoeksche Waard waar u verwelkomt wordt door de enthousiaste gids 
van “het land van Strijen”. 

Hortensiakwekerij Inrana & het Land van Strijen

Vandaag maakt u kennis met de struisvogel, de grootste loopvogel uit Afrika. Ze zijn niet alleen elegant maar ook heel soepel en snel. U maakt ook kennis met de 
blauwbes. Aan blauwbessen worden helende krachten toegekend en hebben een positieve invloed op onze gezondheid!

Struisvogels & blauwbessen BELGIE
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