
 

 

 

 

Tanuki Belgiëreis 

24 – 26 januari 2014 



Belgium here we come! 
 

Naar aanleiding van de poll op facebook heeft de Reisco een 

geweldig tripje naar België gepland!  Deze reis wordt een 

uitstekende kans om zowel elkaar als onze collega’s uit Gent (Tomo 

no Kai) beter te leren kennen.  

De reis staat gepland voor het eerste weekend na de hertentamens.  

Dat is dus 24, 25 en 26 januari. We zullen op de vrijdagmiddag naar 

Brussel reizen, even uit eten gaan en na het eten gezellig wat drinken 

in café Delirium (met maar liefst 2400 bieren!). Zaterdag gaan we 

eerst op culturele excursie naar de Japanse tuin en het museum en 

kunnen we daarna vrij door Brussel op avontuur. Er is ook een Super 

Dragon Toys aanwezig, waar je allerlei goodies en K-pop CD’s kan 

kopen! Zondag zullen we naar Gent gaan, waar we  samen met 

Tomo no Kai een door hen geplande dag zullen doorbrengen. Die 

avond keren we weer terug naar Nederland. 

Het totaal komt op €80 en voor de mensen die naar het Atomium 

willen moet je er zo’n €8 bovenop rekenen. Voor een iets 

eenvoudiger overzicht hebben we de activiteiten en kosten 

uiteengezet voor jullie in prachtige tabellen die aan dit bericht zijn 

toegevoegd. Je kan je opgeven door te mailen naar reis@tanuki.nl 

met je naam, leeftijd en dat het gaat om de België reis. Dit kan t/m 

28 December en er is maximaal plaats voor 25 mensen, dus wees er 

snel bij!! 

 

 

Overzichtsschema’s 

Overzichtsschema’s 
 

Activiteiten 

Dag overdag ‘s avonds 

Vrijdag ‘s middags van NL naar 

Brussel 

Uit eten+ Café Delerium 

Zaterdag Jp tuinen+museum evt. 

Atomium 

Uit eten 

Zondag Naar Gent + meet Tomo no 

Kai 

Uit eten, terug naar NL 

 

Kosten*  

Kosten (p.p.)  

Vervoer binnen NL  (eigen OV) €0 

Vervoer België (€6x3) €18  

Japanse tuin+museum €1 

Hostel (€30x2) €60  

Subtotaal €79 

Optioneel Atomium €8 

Totaal €87 

 

 

*Het kan zijn dat de kosten iets goedkoper uitvallen dan aangegeven, 

maar ze zullen in ieder geval niet duurder uitvallen. Jullie worden 

hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 
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