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Vedlagt er der et program og tilmeldingstalon til 
næste års studietur til Belgien og Holland. 

 
Jesper Priskorn 

 
BENELUX – 6 DAGES TUR 
 
Program for studietur FOA Århus 
Så er tiden kommet til 2009 studieturen til Belgien og Holland, vi tager af sted i 
samarbejde med Social – og sundhedsassistent klubben i Århus og derfor dette lidt 
bredere program. Vi kan af gode grunde ikke alle komme ind alle steder og må dele os op 
efter interesse. Vi ved det er med ret kort varsel man skal melde sig til, men det skyldes 
hotellerne de 2 steder vi skal overnatte, de ønsker en hurtig afklaring om vi kommer eller 
ikke kommer. Så det er bare med at melde sig til, hurtigst muligt. Vi har forsøgt at 
sammensætte programmet så alle vil få noget fagligt, som socialt med sig hjem. Vi vil 
gerne tage forbehold for ændringer i programmet. Vi glæder os til at se jer på turen. 
 
MANDAG DEN 21.9.2009. 
Afgang fra Århus kl.6. Morgenpause ved grænsen hos Fleggaard (for egen regning) kl.8.-
9. Derefter går turen igennem Tyskland og Holland direkte til Bruxelles ca. 700 km/10 
timer med passende pauser undervejs. Forventet ankomst til hotellet i Bruxelles kl.19.  
Fællesspisning på restaurant (er inkl.). 
 
TIRSDAG DEN 22.9.2009. 
Efter morgenmad tager vi på det første 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 og i særdeleshed Dronning Fabiola. Vi kan spise 
frokost her* – for egen regning og efter nærmere aftale.  

Derefter vender vi tilbage til Bruxelles og ser 
hovedstadens højdepunkter under rundvisning i 
bus. Vi aflægger naturligvis et besøg i Europa 
Parlamentet, hvor vi får rundvisning i de 
tilgængelige dele. Senere går vi en tur til Grand 
Place, hvor vi bl.a. ser de flotte bygningsværker, 
Manneken og Jaeneken Pis. Hyggelig middag på 
en restaurant i Slagtergade. 
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ONSDAG DEN 23.9.2009. 
Efter morgenmad går turen til Holland. I Rotterdam aflægger et studiebesøg – enten på et 
af Hollands største offentlige sygehuse med over 2000 medarbejdere St. Franciscus 
Gasthuis eller Hollands første Børnesygehus Sophia Børnesygehus. Derefter skal vi op i 
Euromastens top* (et 100 meters udsigtstårn), hvorfra vi kan vi se hele byen og verdens 
største havn. Turen går videre mod Amsterdam med en kort visit i Den Haag, som er 
Hollands regeringsby og landets tredjestørste. Den mellemfolkelige domstol, tidligere kaldt 
Den Faste Voldgiftsret eller Haager-domstolen, ligger her i Fredspaladset. Forventet 
ankomst til hotellet i Amsterdam 
kl.19. Her indkvartering og aftensmad på hotel i midtbyen. 
 
TORSDAG DEN 24.9.2009. 
Efter morgenmad skal vi på to studiebesøg. Vi deles op i to grupper, hvor den ene 
besøger NVVE, som er en organisation, der kæmper for retten til fri eutanasi i Holland.  
Den anden besøger ”Rehabteam Amsterdam”, som er et mobilt rehabiliteringsteam for 
hjemløse psykiatriske patienter og en del af et bredt ambulant hjælpecenter. 
Vi møder ”personalet på gulvet” under et møde og foredrag om distriktspsykiatri i en storby 
som Amsterdam. Derefter tager vi på en gåtur i den indre Amsterdam og ser byens ældste 
dele, blomstermarkedet og kræmmermarkedet. Fritid om eftermiddagen og om aftenen er 
der fællespisning på en hyggelig restaurant. 
 
FREDAG DEN 25.9.2009. 
Efter morgenmad kanalrundfart* og derefter sightseeing med bus i 
Storamsterdam. Vi  besøger bl.a. en træskomager.  
Fritid til frokost og derefter besøg i The Red Light Districk, 
kvarteret som gjorde byen verdensberømt/berygtet. Vi aflægger 
besøg hos en forhenværende prostitueret, som fortæller om 
vilkårene for kvindernes arbejde og liv i verdens ældste fag. Hun 
driver en slags rådgivningscenter - P.I.C - for ”pigerne” og tager os 
på en rundtur i kvarteret – uden for myldretiden. Fællesspisning på 
restaurant. 
 
LØRDAG DEN 26.9.2009. 
Hjemturen starter efter morgenmad og går ad samme rute som på 
udrejsen. Pause ved grænsen kl.16. Forventet ankomst til Århus kl.20. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Pris pr. person: 2.800,-kr./v. min. 48 pers. – IKKE MEDLEMMER 4.000,- kr./v. 48 pers. 
Inkl.: bustransport, dansktalende rejseleder, 5 overnatninger på gode/centralbeliggende 
hoteller, indkvartering i værelse m. bad/toilet, halvpension x 5, besøg/udflugter iht. 
program, Rejsegarantifonden. 
Der er tillæg for: øvrige måltider, drikkevarer, forsikringer, entreer mærket i programmet 
med en *, enkeltværelse 1.200 kr. 
Program tilrettelæggelse: vejledende og med forbehold for ændringer og aflysninger. 
 

 

 
Tilmelding: 
 
Du skal tilmelde dig på nedenstående talon, senest d. 1. marts 2009. Sammen med 
tilmeldingen skal vi have et depositum på 500,-kr, der ikke bliver tilbagebetalt, hvis 
du melder fra. Der er altså bindende tilmelding. Hvis du ikke bliver optaget på turen, 
får du selvfølgelig pengene tilbage.  
Du vil få besked senest i slutningen af marts måned, om du er optaget. 
Husk at udfylde det hele! - Og husk at søge om tjenestefri/kursusafgiften betalt ved 
din arbejdsgiver. Indbetaling kan ske på konto; Arbejdernes Landsbank - Århus afd.  
Reg. nr. 5381 Kontonummer 0418438 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Talonen, samt kvittering for indbetaling af depositum til ovenstående konto skal 
afleveres/sendes til FOA - Psykiatri. 
 
Navn:_____________________________Arbejdsplads:__________________________ 
 
Privat adresse:___________________________________________________________ 
 
TLF:___________ MOB: _________E-mail:____________________________________ 
 
Har du søgt tjenestefri:___________________ 
 
Betalt kursusafgift:______________________ 
 
Medlem af FOA-Psykiatri:_________________  
 
Cpr.nr:_________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 


