
Vakantie-midweek van Senver, naar Blankenberge 2019

Senver organiseert een vakantiereis voor leden en hun introducés, naar Blankenberge in België, van 9
tot 13 september. Het programma is onder voorbehoud. Op grond van het weer of andere 
omstandigheden kan het soms nodig/wenselijk zijn om het programma aan te passen.

Onze reis begint op maandag 9 september: om 10.00 uur vertrekt de bus van Jan van Dijk van 
wijkcentrum Lopes Dias, en om 10.15 uur vertrekken we vanaf Café Jan Kruis, aan de zijkant van 
winkelcentrum Kerkelanden. We zijn op vrijdag 13 september rond 19.00 uur weer in Hilversum 
terug. We hebben dan een warme maaltijd genoten in een restaurant onderweg.

HET HOTEL

- De naam van het hotel is Sabot d’Or, dat betekent Klomp van 
Goud. Het adres is Kerkstraat 181, 8370 Blankenberge. 

- Het hotel ligt op 700 meter van het stadscentrum, en dát ligt 
weer vlak bij de boulevard en de zee.

- Er is gratis Wifi in het hotel. 

LEIDING VAN DE REIS

We reizen met de touringcar van Jan van Dijk Tours uit Soest. De bus blijft de hele week ter 
beschikking van onze groep. De reis is voorbereid en wordt geleid door drie personen. Ella van den 
Bogaard, Helmi Duijvestein en Ineke van de Rotte.

HET PROGRAMMA

Maandag 9 september

We vertrekken om 10.00 uur/10.15 uur (zie boven) uit 
Hilversum en rijden via de kust van Zeeland naar het 
plaatsje Sluis, op de grens van Nederland en België. 
Onderweg is er een korte sanitaire stop. In Sluis 
gebruiken we de lunch. We hebben tijd om het oude 
stadje Sluis te bekijken.  Na het bezoek aan Sluis rijden 
we door naar Blankenberge, waar we rond 17.00 
aankomen. Tijd om de kamers in te richten, een kijkje in 
de directe omgeving te nemen en een drankje te 

drinken. Het diner is om 19.00 uur.

Dinsdag 10 september

Op deze dag staat een bezoek aan de oude steden Brugge 
en Damme centraal. We vertrekken rond 10.00 uur met 
de bus naar Brugge, waar we rond 10.30 uur aankomen. 
Op de parkeerplaats van de bus staan twee gidsen voor 
ons klaar, die ons meenemen voor een wandeling door 
Brugge. We delen de groepen in op basis van hoeveel en 
hoe snel je wilt lopen. De rondleiding (inclusief een 
koffiestop) door de gidsen duurt twee uur en eindigt op 
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de Markt in het centrum van Brugge. Daarna heb je voldoende tijd om zelf te lunchen en om zelf 
Brugge te verkennen.  

Om 15.15 uur zijn we terug bij de bus die ons naar de 
aanlegsteiger van de boot brengt waarmee we naar 
Damme varen.  Damme is het stadje van Tijl 
Uilenspiegel.  Het is een mini-stadje, met een leuk klein 
museum, gezellige terrasjes en een mooi stadhuis. Hier 
brengen we 1,5 uur door. 

Woensdag 11 september

Vandaag staat de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog centraal. ’s Morgens kun je nog rondkijken in Blankenberge, naar het strand gaan, of 
shoppen in het vlakbij het hotel gelegen winkelcentrum. We gebruiken de lunch gezamenlijk in ons 
hotel, want we vertrekken vandaag pas ná de lunch.

Om 14.00 uur vertrekken we naar het gebied dat de ‘Westhoek’ wordt genoemd, het gebied rond 
Ieper waar de Eerste Wereldoorlog van 1914 – 1918 uitgevochten werd. We bezoeken twee 
indrukwekkende oorlogsbegraafplaatsen: een Duitse oorlogsbegraafplaats met de bekende 
beeldengroep (treurend ouderpaar) van Käthe Kollwitsch, en de grootste Engelse begraafplaats Tyne 
Cot Cemetry in ‘Flanders Fields’. Als het voor de bus mogelijk is, gaan we ook langs een bijzonder 
gedenkteken van de Canadese troepen. 

Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn we in Ieper. Er is een mooi 
museum waar je veel te weten komt over de Eerste 
Wereldoorlog, de gevechten en de loopgraven. Je kunt er 
ook voor kiezen om de stad te bekijken en een terrasje te 
pakken. Ieder zorgt zelf voor het avondeten.

We maken de Last Post mee om 20.00 uur. Elke avond om 
die tijd worden op die plek bij de Menenpoort de slachtoffers
herdacht van wat in België ‘De Grote Oorlog’ wordt 
genoemd. 

Donderdag 12 september

Vandaag ontdekken we de kustplaatsen in de omgeving van Blankenberge. Oostende is een leuke 
plaats, daar is een interessant museum, en er is een wandeling voor ons uitgezet. De Haan is een 
aardig plaatsje aan zee, vlak onder Blankenberge. Knokke, dat noordelijker ligt, is bekend vanwege 

het mondaine karakter en de casino’s.  Een tram verbindt
al deze plaatsen langs de kust.  

Je kunt aansluiten bij Ella, Helmi of Ineke die een andere 
route zullen volgen. Dat kan een wandeling door de oude 
stad Oostende betekenen, een bezoek aan het museum, 
een koud wit wijntje op een terras, met de 
wandelschoenen door de duinen, net wat je wilt. We 
beginnen gezamenlijk, met koffie en lekkers in een 
bijzonder restaurant in Oostende, waar Jan van Dijk ons 

rond 10.30 uur af zet.
Aan het eind van de middag zijn we allemaal weer terug in Blankenberge.  ’s Avonds houden we een 



ouderwetse ‘Bonte avond’. Verschillende mensen hebben al aangekondigd daar een bijdrage aan te 
zullen leveren, dus dat belooft wat! 

Vrijdag 13 september

Op deze dag reizen we terug. Rond 10.00 uur vertrekken we uit Blankenberge. Deze keer gaan we 
over Antwerpen, waar we een bezoek brengen aan Middelheim, een groot beeldenpark aan de rand 
van de stad. We hebben hier de gelegenheid om rond te kijken, op eigen gelegenheid. 
Hier lunchen we ook. 

De bus brengt ons weer naar Nederland, waar we als 
afscheid nog samen in Maarsbergen een warme maaltijd 
gebruiken.  We reizen verder, en zijn rond 19.00 uur weer 
in Hilversum. 
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