
      

Gent,  12 mei 2022    
Persbericht voor onmiddellijke verspreiding 
 

20ste Infodag Groepen van Toerisme Oost-Vlaanderen, met 
streekproducten en ontdekkingstochten 
 
Wie er graag een dag of een weekend op uit trekt met een groep vrienden, collega’s of familie, 
bezoekt op zaterdag 18 juni de 20ste Infodag voor Groepen van Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Vijfenzestig standhouders staan er klaar met tips en aanbod voor groepsuitstappen. Naar goede 
gewoonte kan je er ook proeven van Oost-Vlaamse streekproducten.  
  
Vaste waarde 
De promotie van het Oost-Vlaamse groepsaanbod is al twintig jaar een vaste waarde in de werking 
van Toerisme Oost-Vlaanderen. Tal van verenigingen, streekproducenten en aanbieders van 
groepsuitstappen zijn er samengebracht onder een dak. “De infodag is dan ook dé hoogdag van de 
provinciale promotie voor het groepsaanbod”, zegt gedeputeerde-voorzitter Leentje Grillaert. “Het is 
het ideale moment om ons aanbod te tonen, want dat is heel divers en blijft groeien. 
Gidsenverenigingen, rederijen, beheerders van monumenten, of streekproducenten, allemaal krijgen 
ze een plaats op deze beurs, want ze spelen ook allemaal een belangrijke rol voor onze steden, 
gemeenten en toeristische diensten. We merken dan ook jaar na jaar een stijgend succes van onze 
infodag. Steeds meer organisatoren van groepsuitstappen weten ons te vinden en komen op die 
manier rechtstreeks bij de groepsaanbieders in onze regio’s terecht!”  
 
65 standhouders 
De beurslocatie van deze editie Infodag Groepen is Hotel Serwir in Sint-Niklaas. Op 18 juni 
presenteren vijfenzestig standhouders er hun aanbod. En dat aanbod is ook dit jaar heel gevarieerd: 
boot-, fiets- en wandeltochten, museum-, bedrijfs- en brouwerijbezoeken, teambuildingactiviteiten, 
busreizen, enzoverder. Bovendien zijn er ook heel wat uitbaters van groepslogies aanwezig. Ideaal 
voor wie een meerdaagse uitstap in groep wil maken. Ook nu weer staat er een Lucky Hour op het 
programma, tussen 12u30 en 13u30. Neem deel aan een wedstrijd en maak kans op onder andere 
een overnachting met ontbijt in Hotel Serwir, een cadeaumand met streekproducten, een boottocht 
op de Leie, gratis tickets voor het Canada War Museum in Maldegem, of een fles appelwijn of cider.  
 
Ontdekkingstochten in mei, juni en september 
Wie voor de voorbereiding van zijn groepsuitstap graag programma-aanbieders bezoekt, kan in mei, 
juni en september mee op ontdekkingstocht naar verschillende locaties in het Waasland, maar ook 
naar bijvoorbeeld Ronse, Gent of Deinze. Er is een ruime keuze tussen elf mooie programma’s, 
waarbij je met een touringcar naar verschillende locaties wordt gebracht. Denk aan Fort 
Liefkenshoek en de Waaslandhaven, het Mercatormuseum in Sint-Niklaas, de authentieke én 
moderne Brouwerij VBDCK in Tielrode, Stokerij Filliers in Deinze, het Industriemuseum in Gent, of 
sierteeltbedrijf JanaPlants en Wijndomein Nobel in Lochristi. Benieuwd naar alle programma’s? Kijk 
dan op www.infodaggroepen.be. Inschrijven kan tot tien dagen voor de tocht plaatsvindt, maar snel 
inschrijven is altijd de boodschap, want sommige programma’s zijn ook snel volzet.  
 
 
 
 

http://www.infodaggroepen.be/


Praktisch: 
 
Datum: 18 juni 2022 van 10.30 uur tot 17 uur 
Locatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas 
 
Beursbezoek: 
• € 3 per persoon in voorverkoop 
• € 5 per persoon aan de kassa 
• Beide zijn inclusief een kortingbon ter waarde van € 2, op de beurs zelf te besteden 
 
Deelname ontdekkingstocht: € 29 per persoon (bezienswaardigheden, consumptie, beursbezoek, én 
een middagmaal inbegrepen).  
 
Info en tickets: www.infodaggroepen.be, T 09 267 70 50, sector@oost-vlaanderen.be 
 
De Infodag Groepen is een jaarlijks initiatief van Toerisme Oost-Vlaanderen, telkens met een andere 
regio in de kijker en als uitvalsbasis voor groepsactiviteiten. Deze 20ste Infodag Groepen wordt 
georganiseerd met de medewerking van stad Sint-Niklaas en met de promotionele ondersteuning 
van Toerisme Waasland en Lekker Oost-Vlaams (EROV). 

Wil jij om de 2 maanden leuke ideeën voor groepen ontvangen? Schrijf je gratis in op 
www.infodaggroepen.be en ontvang de groepsnieuwsbrief van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

 
*** 
 
Voor meer informatie, contacteer: 
Stijn Vandeplas | Coördinator fietsen & wandelen 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
T 09/267.70.50 
sector@oost-vlaanderen.be 
 

 
      
 
 


