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Bergen verzetten in Mons
zondag 16 juni 2013
Beste vrienden,
De oude stad Mons (ontstaan rond 960) heeft sterke historische
banden met Herentals. Beide steden hebben dezelfde patroonheilige,
de Merovingische Sint-Waldetrudis, die aan de oorsprong ligt van
het kapittel van de kanunnikessen. Het is op grond van dit Bergense
kapittel dat Herentals in 1209 werd gesticht. Een vijftal jaren terug
werden deze historische banden nog in de verf gezet naar aanleiding
van het 800-jarig bestaan van Herentals.
Als cultuurstad heeft Bergen heel wat te bieden aan monumentale en
historische gebouwen. Wellicht is de stad echter, wegens haar verre
ligging, minder gekend, maar ze verdient alleszins ons bezoek.
Wij hebben volgend programma voor dit bezoek uitgestippeld :
08.00 uur
09.30 uur
10.15 uur.

12.00 uur
13.30 uur

15.30 uur
16.15 uur

18.00 uur

19.30 uur

Kostprijs :

Vertrek met bus aan de stadsbibliotheek.
Op de heenweg : bezoek aan de historische scheepslift Houdeng-Aimeries.
Bezoek aan de (ooit) moderne scheepslift van Strépy, een indrukwekkende constructie in
het landschap.
Wij worden er ontvangen door ir. Brouet, ex-directeur van Bruggen en Wegen en
verantwoordelijke tijdens de bouw van het complex.
Picknick in cafetaria van de scheepslift.
Breng je eigen brood(jes) mee, drank is te verkrijgen.
Stadswandeling in Mons onder begeleiding van Nederlandstalige gidsen.
Wij bezoeken de Grote Markt, het stadhuis, de historische kern met het Belfort, en de
collegiale kerk.
Verfrissing.
Bezoek aan het unieke en eigenaardige Mondaneum. Dit museum herbergt de
overblijfselen van de visionaire droom van Paul Otlet (1868-1944) om op basis van de
universele decimale classificatie alle kennis van de wereld samen te brengen.
Momenteel loopt in Mondaneum een tentoonstelling “Ontdekkingsreis naar het ontstaan
van het Web”.
Diner in het stemmige restaurant “Le Marchal” (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht,
koffie, een consumptie).
Je kan kiezen tussen volgende streekgerechten :
Voorgerecht :
Tarte au fromage à la Montoise, salade de saison(V1) of
Croustillant de champignons à la saint Feuillien (V2).
Hoofdgerecht : Fricassée de Poularde à la Grisette Fruits des Bois (H1) of
Rôti de Porc à l’Berdouille (H2).
Terugreis ; aankomst in Herentals rond 21.00 uur.

DF cultuurkaart en vrijetijdspas : 59 € ; anderen : 63 €
In de prijs zijn alle bezoeken, de verfrissing en het diner inbegrepen.

Inschrijven vóór zondag 9 juni door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op onze rekening. Wil bij de aanmelding je menukeuze opgeven.
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Voor de agenda : zondag 28 juli 2013 : Davidsfonds zoektocht in het Hageland.
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be
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