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STREEKVERKENNINGEN

Voormiddag: Als ambachtelijk fa-
miliebedrijf zweert men bij De Klok 

trouw aan de waarden van weleer. De 
producten worden er nog vervaardigd 
zoals 67 jaar geleden. We worden er 
hartelijk ontvangen met een tas koffie 
en een lekkere artisanale speculaas. 
In een korte bedrijfsfilm krijgen we een 
eerste indruk van het bedrijf. Daarna 
degusteren we “kriekjes op jenever. Na 
deze degustatie krijgen we een rondlei-
ding in de productieruimte en het ma-
gazijn. Na de rondleiding proeven we 
nog een glaasje advocaat en krijgen we 
nog een koffie met een heerlijke prali-
ne. Uiteraard hebben we de gelegen-
heid om al deze lekkernijen te kopen. 
Bij het verlaten van het bedrijf krijgen 
we nog een leuk aandenken.

Middag: We genieten van een lek-
ker asperge-menu:

Heerlijk romige aspergesoep 
*** 

Asperges naar believen met 2 soorten 
hesp en een eitjes, mousselinesaus en 

krielaardappeltje 
*** 

IJs met aardbeien

Namiddag: Na ons middagmaal 
maken we een mooie rondrit door 

het Pajottenland. Aan de poort van het 
Pajottenland ligt Ninove. We brengen 
een kort bezoek aan het centrum. Het 
monument van de marathonlopers en 
het oude stadhuis zullen u zeker be-
koren. We zetten onze tocht verder tot 
in Halle. Na een bezoek aan de Sint 
Martinusbasiliek nemen we nog even 
vrije tijd in het centrum van deze ge-
zellige stad.

Avond: Het einde van deze dagreis 
is voorzien omstreeks 18u00

Voormiddag: We maken een mooie 
rondrit doorheen Zeeland. Eeuwen-

lang vocht Zeeland tegen het water. 
Heel de provincie ligt onder het zee-
niveau maar dankzij de Deltawerken, 
waar de Zeelandbrug een mooi staaltje 
van is, behoren overstromingsrampen 
tot het verleden. In St.-Annaland sche-
pen we in aan boord van Rederij Frisia 
voor een zeehondensafari. Gedurende 
2,5u genieten we van het wijdse land-
schap, de stilte van de natuur en van 
de wind.

Middag: Het middagmaal nemen 
we aan boord. We genieten van 

een lekkere koffietafel:

Diverse soorten brood en broodjes, 
kaas, charcuterie, jam,  

pindakaas & kroket 
*** 

Koffie en thee naar believen

Namiddag: We varen via het haven-
kanaal naar één van de diepste 

plaatsen van het Nationaal Park Ooster-
schelde. Mogelijk kunnen we op deze 
plaats bruinvissen, de Nederlandse dol-
fijn, zien die hier regelmatig komen. 
Vervolgens varen we onder de Zeeland-
brug door, naar de zandbank waar we, 
bij laagwater, zeehondjes kunnen spot-
ten. Vergeet uw verrekijker niet mee te 
brengen! We ontschepen in St.-Anna-
land en rijden naar Willemstad. Dit is 
één van de meest strategisch gelegen 
vestingsteden van Willem van Oranje 
en we ervaren de sfeer van het oude 
Nederland. Iedere gevel en monument 
ademt geschiedenis uit! Na de bege-
leide wandeling kunnen we ontspannen 
aan de mooie jachthaven.  

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

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Bezoek aan De Klok met 
degustaties en aandenken
 �Middagmaal: Asperge-menu
 � Rondrit Pajottenland
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATUM
 �Maandag 18 juni 2018

€ 57 pp
kinderen tem 11 jaar: € 45 pp 
Opstapplaats: D22

€

INBEGREPEN
 � Vervoer met luxe autocar
 � Rondrit door Zeeland
 � Boottocht 
 �Middagmaal
 � Bezoek Willemstad
 � Begeleiding door een gids
 � BTW en wegentaksen

AFREISDATA
 � Vrijdag 04 mei 2018
 � Dinsdag 05 juni 2018

€ 56 pp
kinderen tem 11 jaar: € 44 pp 
Opstapplaats: D3

€

In het Nationaal Park Oosterschelde, in Zeeland, liggen, bij laag water, op de zandplaats zeehondjes. Ze zijn met het blote oog te zien. Ze leven hier, liggen op de 
zandbank of zwemmen dartelend rond in het water. Tijdens de vaart vertelt de gids over het gebied en kunt u in alle rust genieten.

Zeehondensafari NEDERLAND

Wie houd er niet van advocaat, chocolade, jenevers en likeuren? Bij De Klok in Serkamp maken ze het allemaal. Proeven maar !! Als middagmaal nemen we een 
fenomenaal aspergemenu en we sluiten de dag af met een mooie rondrit in het Pajottenland en houden we even halt in de  steden Ninove en Halle.

De Klok & Asperges BELGIE • NIEUW


