


Kære interesserede. 
Gennem de seneste 4 år har jeg arrangeret 
juleture til de tyske julemarkeder i Flensborg, 
Hamburg, Lübeck og Kiel. 
Nu skal juleturen have ”et løft”, så denne gang 
bliver det muligt at besøge nogle belgiske jule-
markeder i hhv. Antwerpen (hvor det starter 
lørdag den 7.) og i Bruxelles, som præsente-
rer deres Winter Wonders / Plaisir d'hiver 
fra 30. nov., og det er noget af det mest spek-
takulære både hvad illuminationer og optræde-
ner angår. Så du kan da godt begynde at glæ-
de dig. 
Desuden er det jo muligt at opleve både bel-
gisk vin chaud (glühwein), belgisk øl og choko-
lade o.m.a. Og det er jo ikke det værste at ha-
ve i huset, når det bliver jul. 
 

DELTAGERPRIS: 3500,-  
Deltagerprisen inkluderer transport  Esbjerg / 
Kolding - Belgien og retur i moderne turistbus 
og er baseret på indkvartering i delt dobbelt-
værelse med bad og toilet, telefon og TV mv.  
4 gange morgenbuffet, samt program i øvrigt, 
som beskrevet på bagsiden. 
 

Tillæg for enkeltværelse: kr.: 1450,- 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com med 
følgende oplysninger: 
1.: Dit navn / jeres navne 
2.: Din / jeres adresse. 
3.: Dit / jeres telefonnummer 
4.: Din / jeres mailadresse. 
5.: Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
6.: Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
7.: Deltagelse i Beer Walk: (Ja/Nej) (se bagside) 
 

- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- pr. person i Sydbank på 
konto: 7701 - 1258001. 
 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 15. oktober 
2019. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 

På denne rejse skal vi bo på  
Hotel Leonardo Antwerp, De Keyserlei 59, 
2018 Antwerpen, Belgien  
som er et dejligt 3* hotel beliggende 50 meter 
fra Banegården og 100 meter fra Bier Central i 
det hyggelige område som er fyldt med fyldt 
med butikker, cafeer og hyggelige restauran-
ter. 
Hotellet råder også over en hyggelig lounge og 
en bar, der bl.a. sælger gode belgiske øl. 
Værelserne er enten dobbeltværelser med 1 
dobbeltseng eller twinværelse med 2 stk. en-
keltsenge.  
Der kan også fås enkeltværelser mod tillæg. 
Alle værelser har skrivebord, gratis WiFi, TV 
med alle de bedste kanaler og et toilet / bade-
værelse samt udstyr til at lave kaffe- og te. 
Morgenmad som er inkluderet i rejsens pris, 
er en "all-you-can-eat buffet" og serveres mel-
lem 7.00 og 10:00 (to-fr) og mellem 7.30-10.30 
(lø-sø).   
 

 
Rejsen arrangeres i samarbejde 
med Danske Ølentusiaster, Lo-
kalafdeling Esbjerg, Men be-
mærk, at du sagtens kan deltage 
på rejsen selv om øl ikke er din 
store interesse. Vil du vide mere 
om lokalafdelingen, så klik ind 
på http://www.esbjerg.ale.dk/ 
 
Med venlig hilsen 
 

Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29 
6700 Esbjerg 
 

Tlf.: 75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
 

Mail: leifbuster@gmail.com 
 



På denne rejse er det også muligt at besøge 2 ”gamle kendinge”, nem-
lig Trappistklosteret Westmalles cafe, Trappisten i Malle, samt bryggeri-
et Het Anker i Mechelen. 
I Cafe Trappisten er der mulighed for at købe frokost samt klosterets øl 
og ost. Det er også muligt at købe øl og ost med hjem. 
 
Hos Het Anker gør vi et shopping stop, hvor der i bryggeriets butik er 
mulighed for at købe øl, glas mv. med hjem til jul eller andre gode lejlig-
heder. 
 

 

Pirlot Bryggeri og 
Destilleri,  
Zandhoven. 
I midten af 80'erne star-
tede Guy Pirlot sin hob-
by i mors køkken. Re-
sultatet var godt, og 
vennerne nød øllet. Så meget at Guy byggede 
en 50 liters kobberkedel. Resultat: Meget mere 
god øl og mange opfordringer:  "Amai, du skal 
gøre mere ved det" eller "hvorfor sælger du 
ikke de guddommelige ting" eller "hvorfor star-
ter du ikke et bryggeri" . 
Resten er historie, og i dag har han bygget bå-
de bryggeri og destilleri. 
Hans juleøl har de længe ligget pænt placeret i 
publikumsafstemningerne på juleølsfestivalen i 
Belgien. 
Vi besøger stedet, smager på øllet og får fro-
kost på stedets cafe De Provereij, hvor Vinnie 
og Rebekka styrer sagerne. 
Udflugten er gratis, men tilmelding og betaling 
for frokost og smagning sker først senere. 
 

Da vi startede en luk-
ket ølsmageklub i slut-
ningen af 2000, ville 
ingen have vovet at 
drømme, at 15 år se-
nere ville vi have et 
super bryggeri. Ølsma-
geklubben blev kaldt 
"Drunken Sparrows Ordre" med et logo af to 
spurve med en øl i deres rede (nest). 
Under smagningerne gik alt op i øl. Vi prøvede 
også nogle gange lidt mindre velsmagende øl, 
og så kom tanken ”måske kan vi gøre det bedre 
selv” til at blive virkelighed. 
Her taler vi om et bryggeri der gennem de se-
neste 3 år har fået topplaceringer blandt publi-
kum ved juleølsfestivalen i Essen i Belgien. 
Vi besøger brygger Filip Govaerts og smager 
nogle af hans gyldne dråber. Derefter kører vi til  
Westmalle klosterets cafe til frokost. 
Udflugten er gratis men tilmelding og betaling 
for smagningen sker først senere. 
Frokosten kan vælges og betales på stedet. 
  



Onsdag den 4. december 2019: 
07.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Nørregade, Esbjerg. 
08.00: Opsamling på Kolding Rutebilstation, 
hvis der er deltagere fra Fyn, øerne eller øst og 
Nordjylland. 
Turen køres i moderne turistbus med toilet, og 
undervejs holdes passende pauser. 
19.30 (ca.): Ankomst til vort hotel: 
Hotel Leonardo Antwerp, De Keyserlei 59, 
2018 Antwerpen, Belgien. 
Og herefter ligger byen åben for dig. 
 
Torsdag den 5. december 2019: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Nyd dagen som turist i Antwerpen eller tag 
med på dagens udflugt til Bruxelles. 
9.30: Udflugt til Bruxelles. 
Undervejs gør vi et kort stop ved bryggeriet Het 
Anker i Mechelen, og derefter videre til Bru-
xelles, hvor vi bliver sat af bussen på et centralt 
sted tæt på Grote Markt ved frokosttid. 
Vi mødes samme sted igen kl. 20.00 og kører 
retur til vores hotel i Antwerpen, og er hjemme 
ved 21-tiden.. 
 
Fredag den 6. december 2019: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
10.00: Udflugt til ølhandleren i Grobbendonk. 
og vi besøger derefter Cafe Provereij / Brygge-
riet Pirlot i Zandhoven. 
Vi er tilbage ved hotellet midt på eftermidda-
gen. 
19.00: Mulighed for Beer Walk. (se næste spalte)  
 
Lørdag den 7. december 2019: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Julemarkedet i Antwerpen åbner i dag. 
9.30: Udflugt til Turnhout til Het Nest. 
Derefter til Westmalle til frokost /øl / ost mv. 
Vi er retur ved hotellet kl. ca. 16.00 
 

Søndag den 8. december 2019: 
Morgenmad på hotellet. 
08.30: Afgang fra hotellet mod Danmark, - vi 
forventer at være i Kolding kl. ca. 21..00 og fremme 
ved Museumspladsen i Esbjerg kl. ca. 22.00. 
Der holdes passende pauser undervejs. 
 

(Ret til ændringer / forbedringer forbeholdes).  
 

Ølbutikker. 
Der er mange ølbutikker i Belgien, men en af 
de bedre, som vi har besøgt flere gange er  
Bierhandel Willems i Grobbendonk.  
 
 
 
 
 
Den besøger vi også på denne rejse. 
 
NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et nyhedsbreve på mail med 
relevant tur-info / nye arrangementer  til de 
tilmeldte i perioden mellem tilmelding og af-
gang. 

Fredag den 6. december kl. 19.00 er det mu-
ligt at deltage i en Beer Walk, hvor en lokal 
guide (på engelsk) tager os med på en 3 timers 
øltur rundt Antwerpen, hvor vi får et indblik i 
byen og dens utrolige historie. Denne fascine-
rende ølvandring giver dig mulighed for at op-
dage de mange historiske steder hvor også 
5 ølsmagnings sessioner og et officielt Beer-
Walk glas er inkluderet i prisen.  
Vil du med på Beer Walk, så tilmeld dig denne 
tur sammen med tilmeldingen til rejsen. 
Pris pr. person: 295,- kr. 
 
Vi kører med erfaren chauffører: 
Turen gennemføres med 2 erfarene chauffører fra 
Brørup Turistbusser i moderne 3-stjernet bus med 
toilet, video mv.  
Jeg sælger alm.  
øl og vand til  
rimelige priser.  
Kaffe og the er  
gratis. Der er  
naturligvis  
begrænset  
bagageplads i  
bussen, men der vil da være plads til, at vi kan tage 
lidt godt øl (eller chokolade) med hjem fra Belgien. 
 
 

Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 

 


