WELKOM

Stadsbezoek

mei 2007

IN CULTUUR

HERENTALS

Gent
Zondag 3 juni 2007
Beste vrienden,
Wij organiseren een daguitstap naar Gent, een stad die zich niet afsluit van hedendaagse
ontwikkelingen maar die ook nog, her en der verspreid, zeer authentieke getuigenissen bewaart van
haar groots verleden.
Het programma van ons bezoek is het volgende :
9u00:
Vertrek aan de stadsbibliotheek. Wij rijden met
minibusjes.
10u15: Aankomst aan Sint-Baafsplein. Gelegenheid om de
benen te strekken en een verfrissing te gebruiken.
11u00: Eucharistieviering in de crypte van de SintBaafskathedraal ; de mis wordt voorgegaan door
monseigneur Luc Van Looy.
12u00: Ontmoeting met bisschop Van Looy in het
bisschoppelijk paleis. Mgr. Van Looy is een
streekgenoot ; hij zal graag ingaan op onze vragen
over zijn levensloop en zijn functie.
13u15: Gelegenheid tot het gebruiken van eigen picknick of
het nemen van een snack in het Vleeshuis. Dit
imposante en zeer karakteristieke pand uit de 15°
eeuw herbergt nu het promotiecentrum voor OostVlaamse streekproducten ; ruime keus dus.
14u30: Wandeling onder begeleiding van een stadsgids van ongeveer 3 uur (met pitstop). De
typische zichten in de kuip van Gent zijn overbekend. Maar wij laten ook hoeken en
kantjes van Gent zien, boven- en ondergronds, die een dagjestoerist achteloos links
laat liggen maar die toch vanuit historisch oogpunt en als stadsgezicht zeer waardevol
zijn.
18u00: Avondmaal in het historische gebouw De
Witte Leeuw aan de Graslei. Op het menu
staan : voorgerecht met Gandaham,
hoofdgerecht Gentse waterzooi of Gentse
stoverij met frietjes, koffie of thee. Voor
een vlot verloop is het interessant jouw
voorkeur voor het hoofdgerecht te melden
bij inschrijving.
21u30: Terug in Herentals, moe en hopelijk
voldaan.
mse streekproducten. Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten

Kostprijs : leden : 37 euro ; niet-leden : 40 euro
(dranken niet inbegrepen).
Inschrijven vóór 25 mei bij bestuursleden :
Jeannine Beutels
014 / 215570
Jef Haest
014 / 512582
Peter Pauwels
0475/384762
Hugo van Cauwenberghe 014 / 215574
Hubert Vanooteghem
014 / 216535

adv.beutels@scarlet.be
jefhaest@hotmail.com
pauwels.peterj@skynet.be
mia.wuyts@skynet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

Gent, zuchtte hij, spuugt bloed en sterft

Sneyssens - A. Rodenbach

