
 

De Langstraat 

VIJFDAAGSE REIS NAAR WEST-VLAANDEREN 

maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 2022 

 
COVID-19/CORONA 
Als we dit schrijven worden de beperkingen steeds minder. We weten niet hoe de situatie is over enkele 
maanden. We volgen de regels voor touringcars zoals ze gelden op het moment van de reis. 
 
ALGEMEEN 
West-Vlaanderen is het centrale doel. Op deze reis is één lunch inbegrepen (zie programma). 
Naast de inschrijfsom betaalt u dus alleen nog de overige lunches en het eigen verteer. 
Voor elke reis (en dus ook voor deze) geldt dat leden van onze afdeling voorrang hebben op niet leden. 
Als niet-leden al jaren met ons op reis gaan dan houden we daar zo veel als mogelijk is rekening mee. 
We gaan naar het buitenland. Een persoonsbewijs (ID-kaart of paspoort) is verplicht. 
 
HOTEL 
FLANDERS LODGE HOTEL ***  in Ieper. 
We verblijven 4 nachten in dit hotel op basis van halfpension.  
Het gezellige familiehotel ligt net buiten Ieper. Op 2 km van het centrum. Het heeft een eigen restaurant 
met een gezellige bar en terras, waar u in een fijne omgeving met warme sfeer van een drankje kunt 
genieten. Er is gratis wifi aanwezig. U komt tot rust in de eenvoudige maar elegant ingerichte kamers, elk 
voorzien van moderne voorzieningen en een eigen badkamer met bad/douche, toilet en wastafel. 
 

 
 
 



 
REISINDELING 
De tuinen die we gaan bezoeken zijn nagenoeg allemaal privétuinen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dit 
toch altijd weer iets extra geeft aan een reis. In totaal gaan we naar 12 (tuin)adressen en 3 stadsbezoeken. 
 
De dagindeling is als volgt (alles onder voorbehoud; er kan altijd wat wijzigen). 
 
Dag 1  maandag 29 augustus 

 Start om 9:00 uur bij het NH hotel 
 Tuin Op de achtergrond van John en Georgette Cardon-Pombreu in Brasschaat 
 Tuin Carlos en Marie Jeanne Strobbe-Van Hove in Meulebeke 

 
Dag 2  dinsdag 30 augustus 

 Tuin van Luc & Frieda Neuville-Buseyne in Poperinge 
 Westhoek Gardens van Willy en Henriette Lievens-Gevaert in Westouter 
 Stadsbezoek aan Ieper 
 Na het diner brengen we een bezoek aan de dagelijkse last post in Ieper 

 
Dag 3  woensdag 31 augustus 

 Tuin Boereweg, van Marc Verachtert en Rita Vesschemoet in Beernem 
 Tuinen van Adegem in Adegem 
 Aansluitend gebruiken we hier een uitgebreide lunch 
 Krompoelhof in Bellem 

 
Dag 4  donderdag 1 september 

 Rozenkwekerij Lens Roses in Oudenburg 
 De hovenierstuin Annoëba (privétuin) in Oudenburg 
 Bezoek aan de kustplaats DE HAAN  
 Tuin D' Oude Linde van de familie De Vreeker in Diksmuide 

 
Dag 5  vrijdag 2 september 

 Botanische tuin in Gent 
 Stadsbezoek Gent (oud centrum) 
 De Pokertuin van Dirk & Vera Ampe in Schoten 
 We zijn dan op tijd weer terug in Waalwijk. 

 
Zoals gebruikelijk krijgt elke deelnemer voorafgaand aan de reis een boekje met daarin de beschrijvingen 
van de tuinen en alle relevante informatie. 
 
KOSTEN 
De reis kost € 640,- per persoon; toeslag voor een éénpersoonskamer is € 75,-. In deze reissom is begrepen 
de reis per touringcar (incl. fooi chauffeur), 4 overnachtingen op basis van halfpension, de entree van alle 
tuinen, één lunch, reserveringskosten en calamiteitenfonds.  
 
De prijs is exclusief eigen verteer en reis- en annuleringsverzekering.  
De vereniging is niet aansprakelijk middels een verzekering. Elke deelnemer dient de eigen reis- en/of 
annuleringsverzekering zelf te regelen. Het afsluiten van verzekeringen bij de busonderneming is niet 
mogelijk.  
De reissom is gebaseerd op 30 deelnemers. Bij 35 deelnemers daalt de reissom met €20. 
 
Inschrijvingen zijn definitief na betaling van een voorschot van € 200 per persoon op rekening 
NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat onder vermelding van “aanbetaling tuinenreis 
2022”. Bij veel aanmeldingen bepaalt de aanbetaling de volgorde van deelname. 
 
Graag inschrijven vóór 20 april a.s. 
 
Bel of mail ons gerust voor vragen. 
We hopen dat weer veel tuinliefhebbers de reis met ons willen maken. 
 
Ine en Chris Freijse, Kloosterweg 54, 5144CB Waalwijk; tel 0416-333759; cfreijse@gmail.com 
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