


ONTDEK ONS AANBOD 
VOOR GROOT 
EN KLEIN
 Indoor:

wildwaterbaan, 
(banden)glijbanen, 
golfslagbad, 
kinderbaden met 
waterspeeltuin, warme 
lagune met watermassage, sauna, ...

 Outdoor: buitenbaden, kinderbaden, 
ligweide, glijbanen, doolhof

lagune met watermassage, sauna, ...

Gent

Beveren

Mons

Lier Pelt

Eupen

Sint-TruidenKortrijk

Brugge

ER IS ALTIJD EEN LAGO 
ZWEMPARADIJS IN JOUW BUURT.

WWW.LAGO.BE

LIER GENT PELT

vanaf april 2021

Welke LAGO 
mascotte wil 
jij graag 
ontmoeten?

7/7
OPEN

EEN HEERLIJK 
DAGJE VAKANTIE 

IN EEN ZWEM-
PARADIJS:
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 NAMEN 
  VISIT Wallonia, Namen    p. 6 
  Ardenne Incoming    p. 50 en 51 

 ANTWERPEN 
  Lago Zwemparadijs De Waterperels, Lier   p. 2 
  Bobbejaanland, Lichtaart    p. 7 
  Lier,    p. 8 
  Chocolate Nation, Antwerpen    p. 9 en 11 
  Kempens Diamantcentrum, Nijlen   p. 10 
  Truffelslag, Gierle    p. 13 

 WEST – VLAANDEREN 
  Lago Zwemparadijs Olympia, Brugge   p. 2 
  Lago  Zwemparadijs Weide, Kortrijk   p. 2 
  Plopsaland De Panne en Plopsaqua De Panne, De Panne  p. 5 
  Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne, De Panne  p. 14 
  Toerisme Grensleie – Dadizele / Menen / Wervik / Wevelgem p. 15 
  Bierkasteel Izegem    p. 16 
  Westfront, Nieuwpoort    p.17 
  Raversyde Atlantikwall, Oostende   p. 18 
  Concertgebouw Brugge, Brugge   p. 19 
  Triënnale Brugge - 8 mei tot 26 september, Brugge  p. 20 
  Choc-oh-lat, Roeselare    p. 21 

 VLAAMS – BRABANT 
  Plopsaqua Landen – Hannuit    p. 5 
  Volkssterrenwacht MIRA, Grimbergen   p. 22 
  Sven Nys Cycling Center, Tremelo   p. 23 
  Overijse    p. 24 
  Belevingscentrum ’14 – ’18, Tildonk   p. 25 

 LUIK  
  Lago Zwemparadijs Wetzlarbad, Eupen   p. 2 
  Plopsa Coo, Coo    p. 5 
  Plopsaqua Landen – Hannuit    p. 5 
  VISIT Wallonia    p. 6 
 Provincie Luik – Leren en ontdekken   p. 26 
  Land of Memory, B-D-F-L    p. 27 
  Pays de Herve, Herve    p. 28 
  Ardenne Incoming    p. 50 en 51 

 LUXEMBURG 
  VISIT Wallonia    p. 6 
  Land of Memory, L-B-D-F    p. 27 
  Ardenne Aventures, La Roche-en-Ardenne   p. 29 
  Pays de Bouillon en Ardenne, Bouillon   p. 30  
  Ardenne Incoming    p. 50 en 51 

 BRUSSEL en WAALS-BRABANT 
 VISIT Wallonia    p. 6 
 Europees Parlement, Brussel    p. 32 en 33 
      - Huis van de Europese Geschiedenis   
      - Parlamentarium    
      - Grote Vergaderzaal    

 HENEGOUWEN 
  Lago Zwemparadijs Piscine Du Grand Large, Bergen - Mons p. 2 
  VISIT Wallonia    p. 6 
  De Grand-Hornu – CID Tentoonstellingen, Hornu   p. 34 
  Bergen – Mons    p. 35 
  Pays de Charleroi, Charleroi    p. 36 
  Ronquières / Strépy-Thieu / Canal du Centre, La Louvière  p. 37 
  Doornik – Tournai    p. 38 
  Le Bois du Cazier, Marcinelle    p. 39 

 OOST – VLAANDEREN 
 Lago Zwemparadijs De Meerminnen, Beveren   p. 2 
 Lago Zwemparadijs Rozebroeken, Gent   p. 2 
  Spring eens binnen en buiten in Oost-Vlaanderen   p. 40 
  OMG! Seven Senses Tour, Gent   p. 41 
  Sint-Niklaas    p. 42 

 LIMBURG 
  Lago Zwemparadijs Dommelslag, Pelt   p. 2  
  Lago Zwemparadijs Bloesembad, Sint-Truiden   p. 2 
  Todi, Beringen    p. 3 
  Plopsa Indoor Hasselt, Hasselt   p. 5 
  Japanse Tuin, Hasselt    p. 43 
  Grenspark Kempen-Broek    p. 44 en 45 
  Labiomista, Genk    p. 46 
  Genk    p. 47 
  Mijnmuseum, Beringen    p. 48 
  Lommel    p. 49 

 NEDERLAND 
  Visit Noord- en Midden-Limburg, Roermond (NL)   p. 12 
  Auberge De Hilver, Diessen (NL)   p. 52 

 DUITSLAND 
 Land of Memory, D-B-F-L    p. 27 

 GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG 
 Land of Memory, L-B-D-F    p. 27 
 Ardenne Incoming    p. 50 en 51 

 FRANKRIJK 
  Land of Memory, F-B-D-L    p. 27 
  Atout France – 22/09, Workshop Travel in France   p. 31 
  Ardenne Incoming    p. 50 en 51 

Sinds 1996 uw gids voor leuke uitstappen
en verblijven in binnen- én buitenland!

een exclusieve uitgave van

Leeuwerikstraat 15, 3680 Maaseik (B) - info@eendagjeuit.be
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Het Félicien Ropsmuseum is gehuisvest in een oud herenhuis in 
het oude centrum van Namen en toont op meer dan 700 m2 hoe 
het buitengewone temperament van de kunstenaar tot uitdruk-
king komt in zijn schilderijen, tekeningen, gravures en brieven. 
Neem na je museumbezoek zeker de tijd om de Waalse hoofd-
stad beter te leren kennen. Het oude Namen is als een dorp in de 
stad en er valt heel wat te ontdekken. In de charmante straatjes 
komt de architecturale rijkdom van het belfort en de Saint-Au-
bainkathedraal extra tot zijn recht. Duik in 200 jaar stedelijke 
en militaire geschiedenis door een bezoek aan de onderaardse 
gangen van de Citadel. Het is er trouwens ook heerlijk kuieren 
in de tuinen. 
Geniet van de bruisende mix van cultuur, shoppen en lekker eten 
in deze gezellige universiteitsstad. 
Ideaal voor een weekendje weg!

Onze Waalse steden hebben heel wat te bieden aan erfgoed, 
cultuur en gastronomie. Tips hiervoor vind je op visitwallonia.be/
steden*.

* Heb je plannen voor een bezoek aan Wallonië of de Ardennen? We ra-
den je aan vooraf de website van de dienstverlener te raadplegen voor 
de precieze openingstijden en de voorwaarden voor reserveringen en 
bezoeken. Informeer je ook over de COVID-19-regels van het moment en 
maak er een gezonde uitstap of vakantie van!

Op stap naar Namen 
met Félicien Rops

Félicien Rops is ongetwijfeld een van de 
meest controversiële kunstenaars van 
zijn generatie. In het naar hem vernoemde 
museum kan je zijn leven en werk ontdek-
ken, zoals de beroemde ‘Pornokrates’, ook 
wel ‘La Dame au cochon’ (De dame met 
het varken) genoemd.
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Plan je een bezoek met 
je klas of met je collega’s? 
Surf dan naar bobbejaanand.be/groepen 
voor meer informatie. 

Voor het plezantste dagje uit
ga je naar ‘t plezantste land!

Meer dan 

35
attracties
wachten op jou. 

Online tickets vanaf 

€24,90
op bobbejaanland.be

p.p.
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ONTDEK, BELEEF EN GENIET 
IN LIERKE PLEZIERKE.

Begeleide daguitstap met je groep of familie?
Visit Lier werkt graag een dagprogramma 

met stadsgids op maat voor je uit.
Doe alvast ideetjes op en check www.visitlier.be!

wandelen en fietsen
cultuur en Unesco werelderfgoed

lekker eten en gezellig shoppen

Grote Markt 58, 2500 Lier
tel. 03 8000 555
e-mail info@visitlier.be
www.visitlier.be

Zimmertoren, dé trekpleister

Bootjevaren op de Nete

Stadsmuseum Lier, 
interactief museum over Lier en de LierenaarsUnesco begijnhof Stadhuis met Unesco belfort, Grote Markt
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DE ALLERLEKKERSTE
SCHOOLUITSTAP
Ga op chocoladereis met jouw klas in het grootste Belgische 
chocolademuseum ter wereld. In dit interactief belevingsmuseum 
kom je alles te weten over onze wereldberoemde Belgische
chocolade. Inclusief een Côte D’or chocoladepakket voor elk kind.

TICKETS, OPENINGSUREN EN MEER INFO:
WWW.CHOCOLATENATION.BE/SCHOLEN
                               

KONINGIN ASTRIDPLEIN 7, ANTWERPEN                                                
(TEGENOVER STATION ANTWERPEN CENTRAAL)
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BELEEF, RUIK, PROEF.

HET GROOTSTE BELGISCHE
CHOCOLADEMUSEUM

TER WERELD IS DE PLEK
WAAR AL JOUW 

CHOCOLADEDROMEN
UITKOMEN

KONINGIN ASTRIDPLEI 7, ANTWERPEN
(TEGENOVER STATION ANTWERPEN CENTRAAL)

TICKETS, OPENINGSUREN EN MEER INFO: 
WWW.CHOCOLATENATION.BE

IF YOU LOVE
CHOCOLATE
YOU’LL LOVE
CHOCOLATE
NATION
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Vind nu de lekkerste ambachtelijke producten op

  De allerbeste kwaliteit tegen de beste prijs! 
Door onze eigen productie, kunnen wij u daarom ook de allerbeste kwaliteit van  

Belgische truffels en pralines aanbieden tegen de scherpste prijzen!

Truffelslag.be is een toonaangevende leverancier met deels eigen productie van 
truffels en aanverwante chocoladeproducten op de Belgische markt. Wij verzorgen 
leveringen voor verenigingen, sportclubs, hobbyclubs, jeugdbewegingen maar ook 

scholen en bedrijven behoren tot ons klantenbestand.

Bestellen:   •   0475/33.31.48   •   info@truffelslag.be

Uniek product 

Al onze producten zijn op ambachtelijke manier 

geproduceerd en zijn uniek op de markt.  

Deze zijn ook niet de vinden in de supermarkten.

Lekkere schilfertruffels en zeevruchten in een aantrekkelijke en originele verpakking!
Overheerlijke Belgische cacaotruffels 

in verschillende smaken!

Artisanale koekjes in een zeer mooie luxeverpakking!

Grote winst 

Onze producten zijn tegen zeer aantrekkelijke prijzen 

aan te kopen, waardoor u een mooie marge kan maken.

Leveren of afhalen Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw bestelling  
af te halen in onze magazijnen te Gierle.Daarnaast kunnen wij ook zorgen  voor levering bij u ter plaatse.

Ambachtelijke marsepein!

Bezoek  www.truffelslag.be om ons volledig assortiment en prijzen te ontdekken
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PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE www.duinpanne.be

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
duinpanne@west-vlaanderen.be - 058 42 21 51

 duinpanne    provincie_wvl    @provinciewvl

Expo Sea Change
Ga op ontdekking met een gids 
in bos en duin, leer alles over 
het leven in en rond de zee in 
de expo Sea Change. Ontdek er 
mammoetfossielen, het skelet van 
een echte vinvis en geniet van het 
uitzicht in de panoramatoren.

Kruien
Ga op excursie naar zee, trek 
een waadpak aan en ga met een 
steeknet opzoek naar natuurlijk 
leven in de branding. 

Aquarium
In het centrum hebben we ook een 
echt Noordzee aquarium.
Los er de raadsels op of luister 
naar de geheimen van de zee, een 
gids vertelt er je (in de vakanties) 
alles over.

Arrangement
Of boek je liever een kant-en-
klaar dag arrangement? 

Activiteit
Naast dit alles kan je bij ons nog 
terecht voor een aantal - al dan 
niet begeleide - (buiten)activiteiten 
voor jouw klas of groep. 

Zoektocht
Gezinnen met kinderen kunnen 
zich wagen aan een echte 
piratenzoektocht en voor de hele 
kleintjes zijn er ook schaduwen 
verstopt in de tuin. Vind jij welke 
schaduw ontbreekt? 

Speelplein
Tot slot kom je op ons terras 
even op adem met een (h)eerlijk 
drankje terwijl de kinderen verder 
kunnen ravotten op het speelplein.
Tot in Duinpanne?

Oase van groen
Midden in een oase van groen. 
Klas, groep, vereniging, … of gezin? 
Hier vind je voor elk wat wils!

Ontdek de zee

14
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Grensleie
Kortrijk

Ieper

Gelegen op het kruispunt van de Leiestreek, Westhoek & Noord-
Frankrijk is de Grensleie regio de ideale bestemming voor jouw 
groepsuitstap.

Maak een culinaire wandeling in Wervik (één van de oudste steden van 
Vlaanderen!), verken de historische Vaubanvestingen in Menen of kom tot 
rust in Provinciedomein Bergelen in Gullegem (Wevelgem). Ontdek het 
landelijke bedevaartsoord Dadizele (Moorslede) met zijn imposante basiliek. 
Breng een smakelijk bezoek aan één van de vele streekproducenten die 
deze regio telt, zoals wijndomein Ravenstein (Wervik), Grootmoeders Koffi e 
of brouwerij Het Gulden Spoor in Gullegem (Wevelgem). In het Nationaal 
Tabaksmuseum (Wervik) snuif je eeuwenoude tabakstraditie op. Wil je 
meer weten over de turbulente geschiedenis van de luchtvaart, breng 
dan zeker een bezoek aan het FAS-museum (Wevelgem). Op de Duitse 
militaire begraafplaats van Menenwald (grootste in zijn vorm op het 
Europese continent) voel je dan weer de tragedie van de Groote Oorlog.
Grensleie: verrassend veelzijdig!

Toerisme Wevelgem
toerisme@wevelgem.be
T 056 43 35 25
www.wevelgem.be/toerisme

Toerisme Wervik
toerisme@wervik.be
T 056 95 24 25
www.wervik.be/toerisme

Toerisme Dadizele
toerisme@moorslede.be
T 056 50 91 00
www.toerismedadizele.be

Toerisme Menen
toerisme@menen.be
T 056 52 94 17
www.menen.be/toerisme

Grenzeloos genieten

Voor meer info
Vraag onze brochure 
aan of download ze 
via onze website. 
Grasduin in ons veel-
zijdige aanbod met 
tips voor trips en kant-
en-klare daguitstappen 
en kom genieten van de 
charme van onze grens-
regio. Tot binnenkort !
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Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be - Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30

• Open van dinsdag tot en met zaterdag.
• Rondleidingen met gids om 10.30u. - 14.30u. en 16.30u.
• Bezoek kost €12 per persoon.
• Groepsmaaltijden op aanvraag.
• Biertasting (2x 15 cl).
• Proef een bierpraline in de Bierboetiek.
• Gratis fl es 75 cl naar keuze.

BEZOEK HET BIERKASTEEL, 
DE MODERNSTE BROUWERIJ VAN EUROPA!

DUNKERQUE
IZEGEM

BRUGGE

KORTRIJK

LILLE

GENT

ANTWERPEN

NEDERLAND

BELGIË
FRANCE

BRUSSEL

VEURNE

OOSTENDE

DOORNIK
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WESTFRONT
NIEUWPOORT

1914

De vlakte achter de Ĳzer 
staat onder water. Een zinloze 
stellingenoorlog is begonnen.

Westfront Nieuwpoort toont u op een 
interactieve manier, het volledige verhaal 

van de onderwaterzetting van de 
poldervlakte, waardoor de Duitse invasie 
in 1914 voor Nieuwpoort tot staan werd 

gebracht.

Vergeet bĳ uw bezoek ook zeker niet 
naar de top van het monument te gaan 
om te genieten van het panorama over 

de kust en het hinterland.

de wereld is
in oorlog

TOT 5 SEPTEMBER
Juul Filliaert, Mĳn Oorlog

15 JUNI TOT 15 SEPTEMBER
Doe-expo Bouwen 

aan het Front*

VANAF 15 OKTOBER
Kamafront, tentoonstelling 

met nieuw werk van 
Kamagurka*

TENTOONSTELLINGEN 2021

Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort

tel. 058 23 07 33
westfront@nieuwpoort.be
westfrontnieuwpoort.be

Dagelĳks van 10 tot 17 u.
Gesloten op maandag.

Tĳdens juli en augustus van 10 
tot 18 u. Gesloten op maandag.

Tickets tot 1 uur voor sluiting

Volwassenen: € 7 p.p.*
in groep (min. 20 p.): € 5,50 p.p.*

Jongeren (7 tot 25 jaar): € 5 p.p.*
in groepen en scholen: € 3,50 p.p.*

Kinderen (tot 6 jaar): Gratis

Gidsen: € 60 per gids (max. 25 p.)

* aangepaste toegangsprĳzen kunnen 
van toepassing zĳn. 

PRAKTISCHE INFO
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meer info 
concertgebouwcircuit.be
groepen@concertgebouw.be

EEN 
ORIGINELE 
UITSTAP!

Verken ons boeiend 
belevingsparcours met kunst  
en architectuur!
· Een interactieve tocht doorheen Concertgebouw Brugge.
· Voor wie houdt van of nieuwsgierig is naar hedendaagse (klank)kunst, 

architectuur en de geheimen van een cultuurhuis.
· Met spectaculair zicht op Brugge vanop het dakterras!

TIP: Ontdek ook onze rondleidingen voor én achter de schermen en leer alle 
verborgen hoekjes en de werking van het Concertgebouw kennen.

Met de steun van Met dank aan de spelers van

19



balanceren tussen 
droom en werkelijkheid

Rondleidingen voor scholen en gezinnen
Inspiratiegids voor leerkrachten
Audiogids, bezoekersgids en zoektocht

HEDENDAAGSE KUNST EN 
ARCHITECTUUR IN BRUGGE

20
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Laat je onderdompelen in 
de wereld van de cyclocross!

BALENBERGSTRAATJE 11 - 3120 TREMELO - 016 41 72 68 - INFO@SVENNYSCYCLINGCENTER.BE

www.svennyscyclingcenter.be
www.toerismevlaamsbrabant.be/svennys

  Bezoek het belevingscentrum
met of zonder gids.

  Ontdek ons gratis doepakket
in het spoor van Thibau Nys, 
vol toffe opdrachten op 
kindermaat.

  Waag je aan de gratis fiets-
parcours op de flanken van de 
Balenberg (MTB, cyclocross, BMX).

  Verken de regio via recreatieve 
wandel- en fietslussen.

  Geniet van een hapje of drankje 
op het zonnige terras van 
Eetcafé Velo.

Download gratis de brochure op 
www.svennyscyclingcenter.be. 

1

DÉ PLEK 
VOOR EN OVER 
OFF-ROAD FIETSEN

Dagje Uit-SNCC-Tildonk-advertentie-12-018.indd   2 21/12/2018   15:29:05

23



Ontdek pittig Overijse
Overijse heeft vele troeven maar is vooral gekend voor de tafeldruif, 
waarover je alles komt te weten in het bezoekerscentrum Dru!f. Naast 
de druivencultuur heeft Overijse bovendien een rijke biertraditie. 
Proef zeker eens een Prins Van Horne. Je kan heerlijk wandelen of 
fietsen in het Zoniënwoud, langs holle wegen en uitgestrekte natuur 
of op ontdekking gaan langs architecturale pareltjes zoals de vele 
serristenwoningen, de Vuurmolen of Tombeekheyde. Doe het op eigen 
houtje of kies uit een mooi aanbod groepsuitstappen. Wil je je bezoek 
uitbreiden? Brussel en het Africamuseum van Tervuren liggen vlakbij.

Toerisme Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse • 02 687 59 59 • toerisme@overijse.be #pittigoverijse

TOMBEEKHEYDE

ONZE-LIEVE-VROUWKERK JEZUS-EIK

MEER VAN OVERIJSE-GENVAL

Adv_A4_toerismeOverijse.indd   1 17/12/2020   15:25
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BELEVINGSCENTRUM ’14-’18 

Word even Vlaams-Brabander tijdens de Groote 
oorlog van ’14-’18. In het voormalige Ursulinen-
klooster beleef je de inval en de bezetting.

Lees dagboeken, volg troepenbewegingen, leef 
mee met de inwoners van het klooster. De mo-
dule ‘In de ogen van een vluchteling’ legt de link 
tussen oorlog en vrede vroeger en vandaag.

> Bezoek individueel of in groep.

>  Gratis zoektocht voor kinderen in het  
spoor van Jerome en Gustavine.

> Boeiende programma’s voor klassen.

Reservatie en info: grooteoorlog@vlaamsbrabant.be
Kruineikestraat 5a - 3150 Tildonk  
www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog

Met handen en voelen  
begeleide rondleiding voor kinderen en hun (groot)ouders

Waarom zou je elk jaar een metalen fietsplaatje aan je 
tweewieler hangen? Stijfsel, wat doe je daar eigenlijk 
mee? En hoe ruikt Eau de cologne?

De rondleiding ‘Met Handen en Voelen’ in het 
Belevings centrum ’14-’18 is een toffe, interactieve 
ontdekkingstocht op kindermaat door het niet zo heel 
verre verleden.

De geheimen van het Ursulinen- 
internaat ontsluierd begeleide rondleiding

Zuster Bénédicte en mademoiselle Florentine nemen je 
op sleeptouw doorheen het klooster van de Ursulinen 
in Tildonk. Ontdek het leven zoals het was in tijden van 
Duitse bezetting, met veel intriges, mysterieuze verdwij-
ningen en vooral veel coq-au-vin.

Boek deze rondleiding exclusief voor jouw groep op een 
datum naar keuze. Individuele bezoekers kunnen aan-
sluiten op vaste data. 

Ontdek de data voor 2021 op www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog
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Trek eropuit met uw schoolklas! Op onze toeristische websites staan programma’s speciaal
voor groepen scholieren. Gratis vervoer en verblijf is in bepaalde gevallen mogelijk.

NL.LIEGETOURISME.BE/LERENENONTDEKKEN

KOM UIT DE SCHOOLBANKEN…  EN LEER SPELENDERWIJS!
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“Land of Memory” strekt zich uit over vier 
landen: België, het Groothertogdom Luxem-
burg, Frankrijk en Duitsland. Een gebied 
dat, over de grenzen heen, doordrongen is 
van zijn verleden. Een streek die getekend is 
door twee wereldoorlogen. Het bruist er van 
getuigenissen die ons helpen om het Europa 
van vandaag beter te begrijpen. Maar “Land 
of Memory” is ook een bestemming voor 
toeristen, met tal van mogelijkheden voor 
schoolgroepen: herdenkingsbezoeken, over-
nachtingen, ludieke activiteiten, ... 
We organiseren een ervaring op maat in de 
taal van jouw keuze.
 
Surf voor info en offertes naar
groepen-landofmemory.eu

Volg Lara, Seydou, Camille, Nicolas en Mat-
théo. Een leraar en zijn leerlingen gaan op 
onderzoek naar hun voorouders. Ze gaan 
terug in de tijd en ontdekken de geschiede-
nis en de wortels van het huidige Europa. 
 
Je vindt ze op www.landofmemory.eu

27



Pub excursions NL 2021 vect.indd   1 8/01/21   11:22

28



29



30



22.09.2021

Kom kennismaken met vele Franse 
professionals, ter gelegenheid van het 
grootste evenement gewijd aan 
Frankrijk, en vind een hele waaier aan 
tips en inspiratie voor het organiseren 
van uw reizen.

INSCHRIJVINGEN:
trade-mice.be@atout-france.fr

VAN 10U TOT 18U

ANTWERPEN

Workshop
Travel in France
Alles voor de organisatie 
van uw groepsverblijf in Frankrijk.

2020-12_AF_TravelInFrance_V2.indd   1 24/12/20   15:09
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Vraag uw
groepsbrochure nu aan!

74 — 

HAINAUT TOURISME

une asbl de 

Besuchen Sie unsere Homepage :

www.visitmons.co.ukVolg ons op

www.visitmons.nl

Download gratis de 

mobiele app visitMons, 

beschikbaar op Google 

Play en Apple Store.

visitMons —

Grand-Place, 27 – 7000 Bergen

België
+32 (0)65 33 55 80

info.tourisme@ville.mons.be

BERGEN

WALLONIË - BELGIË
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Download gratis de mobiele 
app visitMons, beschikbaar op 
Google Play en Apple Store.

Contact en reservatie voor groepen —
visitMons 
Grand-Place, 27 – 7000 Bergen, België 
+32 (0)65 40 53 46 / www.visitmons.nl/groepen / groupes@ville.mons.be

VisitMons volgt de maatregelen opgelegd door de hogere overheden 
en doet er alles aan om zijn bezoekers te beschermen.
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Voor seizoen 2021: Boek uw bezoek tussen 15/02/2021 en 31/05/2021, 
gebruik de promo-code EDUVEH21 en geniet van 10% korting op de prijs voor groepsboekingen.

Check de opening van onze toeristische sites op onze website www.canalducentre.

Van begin april t/m eind oktober (afhankelijk van de maatregelen i.v.m. de corona-crisis)

www.canalducentre.be • +32(0)78 059 059 • info@voiesdeau.hainaut.be
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U ZOU GRAAG VERSCHILLENDE 
SITES ONTDEKKEN ? 

Wij bieden pakketten aan, met 
een bezoek in ‘‘le Bois du Cazier’’  

gecombineerd met de ontdek-
king van een andere parel 

van de regio.*

LE BOIS 
DU CAZIER

‘‘Le Bois du Cazier’’ en
 zijn tragedie van 1956

Het Industriemuseum
en de industriële revolutie

www.leboisducazier.be
LE BOIS DU CAZIER - Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle

 +32 (0)71 88 08 56
 reservation@leboisducazier.be - +32 (0)71 29 89 30
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Voornaamste 
mijnsites van Wallonië 
Werelderfgoed 
sinds 2012

Organisatie
 van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

GROOT AANBOD VAN GELEIDE  
BEZOEKEN EN ATELIERS VOOR 

LEERLINGEN VAN HET  
BASISONDERWIJS TOT STUDENTEN 

VAN HET HOGER ONDERWIJS,
 EVENALS VOOR VOLWASSENEN

‘‘Le Bois du Cazier’’ stond reeds vermeld op de lijst van 
het UNESCO Werelderfgoed. De site krijgt nu het label 

van de Europese Unie. Het is een levendige ontmoe-
tingsplek, gelegen op een industrieel erfgebied. 

Dit architecturale geheel is ingebed in een 
fraai groen kader, omarmd door drie terrils 

waar het heerlijk wandelen is. 

LE BOIS 
DU CAZIER

Het glasmuseum en  
de technische aspecten 

Een wandeling  
op de ‘‘terrils’’ 

COMBINERENDE 
PAKKETTEN

*Verschillende formules en meer   
  inlichtingen op aanvraag

1956-2021

65e
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Hoofdtitel: “Spring eens binnen (en buiten) in Oost-Vlaanderen”

spring eens binnen
 en buiten

in Oost-Vlaanderen

 op groepsuitstap
met je familie, vrienden, bedrijf, vereniging of klas? 

 Spring dan eens binnen of buiten in Oost-Vlaanderen
 en ontdek het mooie aanbod van onze
 provinciale domeinen en erfgoedsites!

 Download de brochures digitaal of bestel
 je gratis exemplaar op
 www.oost-vlaanderen.be/groepsaanbod
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Alle evenementen en informatie:

J A P A N S E  T U I N  H A S S E L T

Openingsperiode
1 april t/m 31 oktober 2021

di-zo 10-17uur, feestdagen 13-17uur
Gesloten op maandag

B E L E E F  J A P A N  D I C H T B I J

De Japanse Tuin in Hasselt is de grootste van zijn soort in 

Europa, de plek bij uitstek om de Japanse cultuur ten volle te 

beleven. De Japanse tuin zet aan tot meditatie en bezinning.  Wie 

rust zoekt, kan hier een bankje vinden om naar de watervallen te 

luisteren, de koivissen te bezichtigen en voederen, te picknicken of 

rustig rond te wandelen en te genieten van het wisselende 

uitzicht. Soms kan je ook de vredesbel horen luiden. Sinds 2016 

heeft de vredesbel een vaste plaats in de tuin. Daarbovenop 

zijn er elke maand ook tal van Japans geïnspireerde 

workshops en evenementen. 

W W W . J A P A N S E T U I N . B E
japansetuin@hasselt.be
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LA B IO
MISTA

×

EEN EVOLUEREND
KUNSTWERK VAN 

KOEN VANMECHELEN, 
OVER DE MIX 

VAN HET LEVEN

COSMOGOLEM ONTMOET 
KOSMOPOLIETEN VAN MORGEN
Basisonderwijs 4e t.e.m. 6e leerjaar

Waarvan dromen de kosmopolieten van morgen? 
Leerlingen gaan op interactieve tocht door 
LABIOMISTA, het evoluerende kunstwerk van 
Koen Vanmechelen en een metafoor voor een wereld 
in verandering. In het spoor van de Cosmogolem, 
een internationaal symbool voor kinderrechten, 
denken leerlingen na over hun rechten en 
verantwoordelijkheden en hun plaats in de wereld 
van morgen die ze mee creëren. 

WONDERLIJKE VERWONDERING
Secundair onderwijs 1e en 2e leerjaar

Onderzoek samen wat kunst kan en mag zijn. Kan 
kunst iets bijdragen aan het begrijpen en vormgeven 
van onze wereld? Via hun eigen zintuigen ontdekken 
leerlingen het universum van Koen Vanmechelen. 
Ze kijken, denken na, voelen, horen en kruipen een 
beetje in het hoofd van de kunstenaar. 

UBUNTU: OVER IDENTITEIT EN 
SAMENLEVEN, MET ELKAAR EN 
MET DE NATUUR
Secundair onderwijs 2e en 3e leerjaar

Wie ben ik? En wat is mijn plaats als mens in een 
steeds evoluerende wereld? LABIOMISTA houdt de 
leerlingen een spiegel voor en laat hen, aan de hand 
van het werk van Koen Vanmechelen, nadenken over 
identiteit, samenleven en hun rol als mens in de 
wereld van nu en morgen.
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 NIEUW!
 EDUCATIEF AANBOD LABIOMISTA
 
 ONTDEK MET JE KLAS HET 
 WONDERLAB VAN KOEN    
VANMECHELEN
Verwondering en ontmoeting staan centraal 
in de inter-actieve educatieve tochten door 
LABIOMISTA. Leerlingen worden er uitgedaagd 
om te filosoferen over de wereld van vandaag en 
morgen, via de taal van de kunst.

VOOR ALLE EDUCATIEVE PAKKETTEN 

120 minuten | beschikbaar in NL, FR en ENG
max. 25 leerlingen | onder begeleiding van een educatieve 
‘kruisbestuiver’ | het gaat om interactieve tochten, 
hoofdzakelijk in openlucht in een groene omgeving

Contact & boekingen via labiomista@genk.be 
www.labiomista.be
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BELEEF LOMMEL
het warmste plekje van Vlaanderen!

✃

meer

toeristische

informatie?

Net over de grens, in Belgisch Limburg, ligt Lommel. Een bruisende stad 

omgeven door prachtige natuur. Liefhebbers van hedendaagse glaskunst 

kunnen het GlazenHuis tijdens hun bezoek niet links laten liggen. Droom er  

weg bij unieke tentoonstellingen en boeiende demonstraties glasblazen.  

Of ga er zelf de uitdaging aan met het hete, vloeibare glas!

Net buiten het stadscentrum ligt de Lommelse Sahara. Een helder blauw  

meer omgeven door een mini woestijn en heerlijk geurende naaldbossen. 

Deze oase van rust is een paradijs voor wandelaars, fietsers en natuurlief-

hebbers! De imposante uitkijktoren geeft een indrukwekkend zicht op de 

Lommelse omgeving: op een heldere dag kan je tot Eindhoven kijken!

Ook de kinderen zullen zich in Lommel niet snel vervelen. Hier ravotten  

ze in speelbossen, zoeken ze naar schatten en wandelen ze met vlinders.  

Het weer even wat minder? Het subtropisch zwembad en de indoor  

speelpaleizen ontvangen je met open armen.

info
Toerisme Lommel 
Dorp 14, 3920 Lommel
+32 (0)11 399 600
info@toerismelommel.be
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MET DE STROOM IN DINAN
T

1 DAG
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SAMEN BLIJVEN IN 2021 !
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Ontdek de Ardennen in groep (van 10 tot max. 50 personen) en in alle veiligheid. Met
een gidsbegeleiding doorheen uw programma.
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ROND LUIK EN DURBU
Y

3 DAGEN
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ARDENNEINCOMING.BE 
DE partner voor uw verblijven en groepsexcursies
+32 (0)4 279 50 88 • info@ardenneincoming.be
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