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Beste Leden,       Deurne Postdatum 
         

Het is weer zo ver. We gaan weer een dagreisje maken. De bestemming: 

POPERINGE EN OMGEVING. We maken die reis met Busreizen Verhoeven  

Via de opstapplaatsen rijden we naar POPERINGE waar we worden ontvangen    2A-8A-RAL 

door de gids. Daarna rijden wij langs de HILL 60,Hill 62 en het 245 ha grote 

Palingbeekdomein naar de Hoeve Siam te ZILLEBEKE. Daar woont in deze  

mooie natuur Greetje  die samen met haar man een appel- en perenbedrijf hebben We komen alles te 

weten over de teelt en bewaren van fruit. We wandelen door de boomgaard en proeven van een heerlijk 

glas appel of perensap. Iedereen krijgt 1 kilo appels mee. Daarna  rijden we weer naar het restaurant 

voor het middagmaal dat bestaat uit: 

Soep van de dag met bijschenk – Varkensgebraad met zigeunersaus, rauwkost en verse frieten. 
– Gebak van de dag en koffie met bijschenk. Bij de maaltijd is ook een frisdrank-pils of glas wijn 
inbegrepen. (geen speciale bieren!) 
Daarna rijden wij over de Franse grens in het prachtig landschap 

bezoeken we de brouwerij van de familie Becq te BAILLEUL. Ze 

hebben hun eigen hoppevelden en brouwen kleinschalig. De brouwer 

spreekt nog oud-Vlemch en krijgen  uitleg van hop tot bier. Wij zien 

een film over hoppefeesten en hoppeteelt- en pluk. Ze hebben een heel 

gezellig café waar we uiteraard een Hommelpapbier of een bio 

appelsap degusteren. Daarna zetten wij onze gids terug af en rijden 

wij voldaan terug naar huis met de verschillende afstapplaatsen. 
 

Wanneer: Zaterdag 24 september 2022 

Wat kost dit? 55€ Alles inbegrepen voor leden en hun partners 

Niet leden 58€  (Onze kas legt bij) 

 (Reis met autobus Verhoeven, plaatselijke gidsbegeleiding, bezoek Hoeve Siam te Zillebeke met 1kg 

appels, warm middagmaal met 1 drankje, Hommelpapbrouwerij in Frankrijk met bier degusteren en 

hopelijk mooi weer. Bent U tevreden over de inzet en de correcte vriendelijkheid van de chauffeur, 

dan staat het u vrij dit op het einde van de reis te tonen. 
 

OPSTAPPLAATSEN: 
 De vertrekuren kunnen iets afwijken! Kom op tijd zodat we 
geen tijd verliezen 

1 Ekeren Carrefour             07:00 uur      

2    Merksem De Cluyse        07:15 uur   

3   Antwerpen St. Jansplein   07:30 uur 

4   Afrit Waasmunster    08:00 uur 
 

INSCHRIJVINGEN VÓÓR 09 SEPTEMBER 2022.  
Gelieve te storten op rekening BE65 9731 1365 1496 
 van Verbroedering Artillerie 2A-8A-RAL, met vermelding van naam, en opstapplaats. 
 

NIET LEDEN GELIEVEN TE BELLEN NAAR DE VOORZITTER A.U.B. 03/322 12 38 
 

Bij plaatsgebrek op de bus hebben de leden van de verbroedering voorrang alsook de eerst betalers. 
 

Het Bestuur.  


