
 

 

                  
Excursiereis Leuven  woensdag 13 april  2022 

 

Dit jaar wordt een excursiereis naar Leuven in België gemaakt. De organisatie hiervan is in handen van de 

seniorenvereniging Baexem. 

Onder de schaduw van de grote stad Brussel ligt de oude universiteitsstad Leuven. De stad Leuven is trots op 

zijn verleden en op zijn erfgoed. In de stad is veel te bewonderen. Bezienswaardigheden zijn onder andere 

diverse kerken, kloosters en abdijen, de Grote markt, met het schitterende stadhuis, hét symbool van de stad. 

Maar ook andere gebouwen zoals het Begijnhof, de Sint Pieterskerk, de lakenhalle, zijn zeker de moeite waard 

om te bezoeken. Ook winkelen is een genot in Leuven en natuurlijk een terrasje pikken op de Oude Markt, 

waar u uw ogen uitkijkt naar de vele herenhuizen. Kortom een bezoek meer dan waard!  

 

Met onderbreking voor een kopje koffie met gebak bij restaurant de Ram in bedevaartsoord Scherpenheuvel 

rijden we naar Leuven. Bij aankomst in Leuven staat er een stadswandeling op het programma. Deze 

wandeling brengt u langs de voornaamste bezienswaardigheden en geeft een mooi beeld van de stad. Na deze 

wandeling geniet u van een lunch bij Huisbrouwerij Domus. 

’s Middags kunt u de stad op eigen gelegenheid verder gaan verkennen. 

Aan het einde van de middag, rond 16.30 uur beginnen we aan de terugreis. Rond 18.30 uur zijn we terug in 

Baexem waar u de dag afsluit met een heerlijk diner, inclusief een consumptie in Baexheimerhof. Na het diner 

brengt de touringcar de mensen uit Grathem weer terug naar Grathem. 

 

De kosten voor deze dag bedragen  € 70,00: inclusief busreis, koffie met gebak, stadswandeling o.l.v. een 

gids, broodjeslunch en diner. 
 

Reisschema: 

08.30 uur Vertrek vanuit Baexem, Kerkplein   13.30 uur Lunch bij Domus 

08.45 uur Vertrek vanaf Grathem, Nassauplein  14.30 uur Vrije tijd  

10.00 uur Scherpenheuvel, koffie met gebak  16.30 uur Aanvang terugreis  

10.45 uur Vervolg heenreis    18.30 uur Baexem, gezamenlijk diner 

11.30 uur Stadswandeling Leuven olv gids   20.15 uur Gasten van Grathem terugbrengen 

  

Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 50 personen mee en ….vol = vol.   

Onderstaande strook kunt u vóór 8 april bij een van de volgende bestuursleden inleveren (volgorde van 

aanmelden bepaalt de deelname).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

John Schoonbroodt Schepenstraat 3 Baexem tel. 06-53379357 

Mia Smeets  Dorpstraat 50   Baexem     tel. 0475-451903  

>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 

O Betaalt per A I (automatische incasso)          

   

Naam 1 _________________ Tel.____________ Naam 2  ___________________  Tel.____________ 

 

Straat en huisnr. ________________________   Straat en huisnr. ____________________________ 

Heeft u een bepaald dieet?     Ja/nee; zo ja: welk dieet_______________________ 

 

E- mailadres____________________________  

 


