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PARTYCENTRUM ANTOINE EN EEN  

BEZOEK AAN EEN ALPACABOERDERIJ. 
 

Onze voorjaarsreis gaat dit jaar naar Soerendonk en naar 

Kaulille in België. 

We gaan naar partycentrum Antoine in Soerendonk waar we worden ontvangen met 2 kopjes 

koffie of thee met een lekkere vlaaipunt. 

Dan is het tijd voor gezellig brabants amusement, waarna we worden verwend met  een 

broodje ham/kaas/kroket en weer 2 kopjes koffie of thee. 

Als we de lekkere lunch op hebben vertrekken we naar een Alpacaboerderij in het Belgische 

Kaulille. De alpaca lijkt op een lama maar is kleiner en heeft lange haren. 

De alpaca komt uit Zuid-Amerika en leeft in het Andes gebergte. De inca’s fokten deze 

dieren voor de fijne wol.  

De Nederlandse eigenaar geeft een videopresentatie over de alpaca’s en het bedrijf en geeft 

specifieke informatie over de wol en de verwerking hiervan. 

Ook kunt u een kijkje in de stallen nemen.  

De eigenaar is naast alpacafokker een van de weinigen die ook alpaca scheerder is. 

Kortom een zeer indrukwekkende excursie. 

Hebben we nog extra tijd dan rijden we naar Weert waar u vrije tijd heeft of bij slecht 

weer rijden we een mooie route door dit gebied. 

Als we hebben genoten van het 3-gangendiner in het partycentrum is het weer tijd om terug 

naar Gilze te gaan waar we rond 9 uur aankomen. 

 

Wanneer   vrijdag 3 mei  

Tijd van vertrek om 09.00 uur 

Aanwezig zijn om 08.45 uur 

Waar opstappen Kapittelstraat  of ’t Trefpunt 

 

Wat zijn de kosten     € 62,00 p.p. Hier is al het bovenstaande bij inbegrepen en ook de 

verzekering. Annuleren kan tot woensdag 1 mei 12.00 uur. 

Info:  Tonnie Wirken 455518    Joop de Jonge 453566  John Verhelst 452193 
 
Opgave in ‘t Trefpunt op vrijdag 12 april van 13.00 uur tot 14.30 uur.  

 

Naam:_______________________________________   aantal pers.:_______________ 

 

K.B.O. lidnummer(s).: 1270____________ 1270________________ 

 

Adres: ____________________________  telefoon: ____________________________ 

 

Opstappen: bushalte  Kapittelstraat          ’t Trefpunt in de Kerkstraat            

s.v.p. aankruisen waar u op wilt stappen. 

http://www.kbo-gilze.nl/

