mei 2016

Daguitstap

In het spoor van Kortrijk
zondag 19 juni 2016
Beste vrienden,
Kortrijk is een kleinere centrumstad die nogal ver van Herentals ligt. Daarom is de stad bij ons
misschien minder bekend. Maar zij heeft wel heel wat te bieden.
De stad dankt haar roem aan verschillende zaken:
 Op haar grondgebied vond de Slag der Gulden Sporen plaats. Deze historische gebeurtenis
wordt op originele wijze geëvoceerd in het museum 1302.
 Een aantal unieke monumenten die getuigen van een rijk verleden: de Broeltorens, de
artillerietoren, de eigenaardige Gravenkapel van de stokoude Onze-Lieve-Vrouwe-kerk waar
Guido Gezelle bijna 20 jaar onderpastoor was, het belfort…
 De stad was het centrum van de vlasnijverheid in de Leiestreek. Deze nijverheid verdween in
de zestiger jaren van de vorige eeuw maar wordt in het nieuwe Vlasmuseum “Texture” tot
leven gebracht.
Het programma van onze uitstap:
7.45 uur
Vertrek van de bus te Herentals op de parking Netepark aan de Vorselaarsebaan.
9.15 uur
Kort bezoek aan de Sint-Ritakerk in Harelbeke, een der laatste realisaties van de
bekende architect Stynen.
10.0 uur
Een gegidste stadswandeling laat ons kennismaken met de belangrijkste
monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis: historische kerken, het stadhuis, het
stemmige begijnhof, de Broeltorens,… Duur ongeveer twee uur.
12.00 uur
Picknick in het cafetaria van het museum 1302.
Hier is alleen drank te verkrijgen (koffie, frisdrank, zelfs Omer,…)
Je dient dus zelf jouw lunchpakket mee te brengen.
13.00 uur
Bezoek aan het museum 1302.
14.15 uur
Wandeling langs de Leie naar het Vlasmuseum Texture (ongeveer 1 km).
15.00 uur
Versnapering in het cafetaria van het Vlasmuseum.
15.30 uur
Bezoek aan het Vlasmuseum.
16.30 uur
Bus terug naar Herentals ; aankomst rond 18.00 uur.
18.30 uur
Facultatief avondmaal in De Zalm.
Het menu van 22,5 € is : Garnaalkroketje met zomers slaatje; Rosbief met erwten
en wortelen, kalfsjus en aardappelnootjes; Coupe aardbei.
26 € ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 23 €.
Inbegrepen: bus, alle bezoeken en gids.
Inschrijven vóór zaterdag 11 juni door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals. Wil bij aanmelding
vermelden of je aansluit bij het diner en het te storten bedrag dan aan te passen.
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