
Zaterdag 11 maart 2023: We trekken naar dé Vlaanders!   

Wie gaat er mee?! Op zaterdag 11 maart 2023 organiseren we 
opnieuw een ledenreis en ditmaal trekken we naar het West-
Vlaamse Dadizele en de Stokerij van Rubbens te Wichelen. We 
brengen onder andere een bezoek aan het historische dorpscentrum 
van Dadizele, de plaatselijke basiliek en maken ter plaatse kennis 
met de rijke geschiedenis van het dorp onder begeleiding van enkele 
lokale gidsen. Daarna trekken we verder naar Wichelen voor een 
rondleiding én proeverij in de stokerij Rubbens.  

We zijn een hele dag op pad en zullen ook enkele malen ‘te been’ 
zijn.  

Praktische info? 

Zaterdag 11 maart 2023 – Uitstap naar Dadizele en Stokerij Rubbens 

Vertrek in Balen met de bus: 8.00u (stipt!) op de parking voor VC De Kruierie  

Terug in Balen met de bus: Rond 19.30u op de parking voor VC De Kruierie  

Wat staat er zoal op het programma?!  

• Een bezoekje aan het historische dorpscentrum en de basiliek van Dadizele onder begeleiding van een plaatselijke 
gids. Dit West-Vlaamse dorpje en de Daizelnaren hebben dan ook een bijzondere band met Balen…  

• ’s Middags zakken we af naar een plaatselijk restaurant in Dadizele om er kennis te maken met enkele lokale 
streekproducten. De proeverijen worden gecombineerd met een broodmaaltijd.  

• In de namiddag trekken we verder naar Stokerij Rubbens in Wichelen, waar we de historische site bezoeken en 
alle kneepjes van het brouwambacht leren. Vervolgens mogen we ook enkele producten proeven en sluiten we af 
met een warme maaltijd in de Brasserie van de stokerij.  

Leden van Erfgoed Balen kunnen inschrijven aan het 
voordeeltarief van 60 euro (per persoon). De hele busreis, het begeleide bezoek met gids te Dadizele, een 
proeverij van lokale streekproducten in Dadizele (middagmaal), het Stokerijbezoek met degustatie en een warm 
avondmaaltijd in de Brasserie van Stokerij Rubbens zijn allemaal in deze prijs inbegrepen.  

Niet-leden kunnen ook deelnemen aan de reis voor 85 euro (per persoon). Uiteraard kan u ook lid worden van onze 
vereniging en vervolgens inschrijven, waarmee u enkele euro’s kan uitsparen.   

Vooraf inschrijven is verplicht (via info@erfgoedbalen.be) én kan nog tot en met 17 februari 2023.  

Wees er dus snel bij want het aantal plaatsen in de bus is beperkt! U bent pas ingeschreven na een bevestigingsmail 
en na betaling van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van Erfgoed Balen met daarbij de vermelding van uw 
naam (rekeningnummer BE07 6528 0401 2066 met vermelding ‘Ledenreis 2023 + de namen van de deelnemers’).  
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