
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 

KLUBBEN INVITERER TIL STUDIETUR TIL 

BELGIEN & HOLLAND FORÅR 2023 

PROGRAM:   

MANDAG DEN 24.4.2023 Efter opsamling i Århus 

kl.5. går turen sydpå til den tyske grænse. 

Undervejs morgenkaffe fra bussen med 

medbragte rundstykker. Derefter går turen 

igennem Tyskland til Amsterdam med passende 

pauser undervejs bl.a. til frokost på rasteplads. 

Forventet ankomst til hotellet i Amsterdam kl.17. 

Fællesspisning i den gamle by i Amsterdam.  

TIRSDAG DEN 25.4.2023 Efter morgenmad tager 

vi på bustur til verdens største blomsterpark, 

Keukenhof. Her kan vi se tulipanerne og andre 

blomster. Vi vender tilbage til Amsterdam og får 

frokostpause. Derefter studiebesøg, hvor vi skal 

deles op i to grupper. Den ene gruppe besøger 

NVVE, som er en organisation, der kæmper for 

retten til fri eutanasi (aktiv dødshjælp) i Holland. 

Den anden gruppe besøger ”Rehabteam 

Amsterdam”, som er et mobilt 

rehabiliteringsteam for hjemløse psykiatriske 

patienter og en del af et bredt ambulant 

hjælpecenter. Efter besøgene trækker vi os 

tilbage hotellet til en kort pause. Derefter 

aftentur i Amsterdam gennem byens ældste 

bydele, afsluttende med spisning på en hyggelig 

restaurant.  

 

ONSDAG DEN 26.4.2023 Efter morgenmad går 

turen til Belgien. Undervejs aflægger vi et 

studiebesøg – enten på et af Hollands største 

offentlige sygehuse St. Franciscus Gasthuis eller 

Sophia Børnesygehus. For interesserede 

arrangeres en tur op i Euromastens top* (et 100 

meters udsigtstårn), hvorfra vi kan vi se hele byen 

og verdens største havn. Turen går videre mod 

Bruxelles med en kort visit i Den Haag, som er 

Hollands regeringsby og landets tredjestørste, 

hvor Haagdomstolen ligger i Fredspaladset. 

Forventet ankomst til Bruxelles kl.19. Aftensmad 

og overnatning på hotellet.  

 

 

 

TORSDAG DEN 27.4.2023 Efter morgenmad tager 

vi på studiebesøg på et kollektiv for både psykisk 

og fysisk handicappede beboere Le Village1. Der 

er over 700 personer tilknyttet projektet, som har 

til formål at sætte dem til arbejde. På stedet bor 

der ca. 300 personer og der findes fysiske 

arbejdspladser og virksomheder her. Vi får en 

rundvisning på stedet, som blev grundlagt i 1963, 

ved bl.a. hjælp fra det belgiske kongehus. 

Derefter vender vi tilbage til Bruxelles og ser 

hovedstadens højdepunkter under rundvisning i 

bus. Sidst på eftermiddagen aflægger vi et besøg i 

Europa Parlamentet, hvor vi får rundvisning i de 



tilgængelige dele og muligvis et møde med en 

politiker. Senere går turen til Grand Place, hvor vi 

bl.a. ser de flotte bygningsværker, Manneken og 

Jaeneken Pis. Hyggelig middag på en restaurant i 

Slagtergade.  

 

 

FREDAG DEN 28.4.2023 Hjemturen starter tidligt 

efter morgenmad og går hjem til Danmark. Pause 

ved den danske grænse til aftensmad og 

shopping kl.18-20. Forventet ankomst til Århus 

kl.22. 

Pris pr. person: 3.700, - kr.  

• Tilmelding: På mail til 

kontakt@assistentklubben.dk senest 

den 3. januar 2023 og er bindende.  

• Med fulde navn, fødselsdato, telefonnr., 

Hjemadresse samt arbejdssted.  

Klubbens konto oplysninger tilsendes efter endt 

tilmeldingsfrist, og senest den 6. januar 2023, da 

der sker lodtrækning ved for mange 

tilmeldinger. 

Depositum 1.500 kr. betales senest den 11. 

januar samt Restbeløb 2.200, - kr. indbetales 

senest 13. februar 2023 

I prisen er inkluderet: bustransport, dansktalende 

rejseleder, 4 overnatninger på turisthoteller, 

indkvartering i delt dobbeltværelse m. bad/toilet, 

morgenmad & aftensmad x 4, besøg/udflugter 

iht. program, bidrag til Rejsegarantifonden.  

I prisen er ikke inkl.: frokoster, drikkevarer, 

entreer, besøgsgebyr, enkeltværelsestillæg, 

forsikring 

Medlemmer af FOA Psykiatri:  
Hvis du arbejder i psykiatrien, er du medlem af 
FOA-psykiatri, betaler du det fulde beløb på kr. 
5.200, - men kan søge tilskud via 
psykiatriklubben.  
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