
 
 

 

 
 

Jef Van Roosbroeck heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

5 september om 22:09 ·  

Joinville met Harrie Schouten. 

Mooie streek met mooie offroad.  

Perfecte begeleiding, dito organisatie. 

Het was TOP !!! 
 
 

 

 

 

 
 

Alinda OudijkHarrie Schouten 
11 september ·  

  

Wow! Weekend Joinville was supertof! Uitdagende off-road terreinen, weer 

nieuwe dingen geleerd (ook dank aan de Belgen, om het 'aperitieven' aan ons te 

leren :)) , nieuwe vrienden gemaakt en geweldige begeleiding door Harrie 

Schouten Reizen! Top geregeld! 
 

 
 

 
 

Jacko Krul aan Harrie Schouten 

17 september om 12:36 ·  
 

Onlangs zeer onverwachts toch meegegaan op de Joinville reis, en zoals te zien 

met een niet altijd even praktische auto in de dichte bossen, maar dit manco 

werd super opgevangen door Harrie en de anderen in de groep, onderdak en eten 

goed geregeldt en nu mooi kunnen testen wat deze `verhuiswagen` toch 
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eigenlijk wel kan (en dat valt nog mee ;-) ,dus nu deze winter maar snel naar 

de `chop-shop` want dit smaakt naar meer! ;-) allen bedankt voor een super 

weekend en wellicht tot ziens in November! 
 — met Jef Van Roosbroeck en 3 anderen in Joinville, Champagne-Ardenne, France. 

 

 

 

 

 

  
 

Annelies Both-Smits heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

7 maart ·  

Offroad Joinville Frankrijk is super ! Leuk zo´n weekendreis tussen door. Die 

paar dagen lijkt wel een hele week! Joinville is een mooie omgeving waar je 

serieus kan offroaden. Harrie vermaakt zijn gasten op leuke en ontspannen 

wijze. Kortom een geslaagde reis :-) 
 

 

 
 

Hans Sluijters heeft Harrie Schouten Reizen beoordeeld — 5 sterren 

6 maart ·  

Echt off road gereden, we hadden mazzel met het weer, weken er voor was het 

erg nat en tijdens het weekend mooi weer. Harrie wist dit optimaal te benutten, 

geweldig. Mooie uitdagingen voor mens en auto.  

En hoewel veel geleerd. 
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