mei 2015

Daguitstap

Eventjes de taalgrens over
Zaterdag 20 juni 2015
Beste vrienden,
Dit jaar brengt onze daguitstap ons net over de taalgrens en wel met een gevarieerd programma.
 In 2015 is het 200 jaar geleden dat Napoleon in Waterloo een historische nederlaag leed.
Merkwaardig genoeg wordt dit feit vooral vanuit de Franstalige gemeenschap grootschalig
herdacht. De reconstructie van de veldslag heeft plaats om 20.00 uur en valt dus buiten ons
programma. Maar in de voormiddag kunnen wij, dankzij een leger vrijwillige ‘re-enactors’,
de kampplaatsen bezoeken. Zij bieden een spectaculair beeld van de logistieke organisatie en
van het dagelijkse leven van de regimenten die wachten om ten strijde te trekken.
Aansluitend gaan we het buitengewone schilderij met het panorama van de slag bekijken en
kunnen de liefhebbers de “butte du lion” beklimmen.
 De taalgrensgemeente Edingen beschikt dankzij de adellijke familie Arenberg over een uniek
parkdomein. Het park, ingeschreven op de lijst van ‘Jardins exceptionnels de Wallonie’, bestaat
uit thematuinen, waterpartijen en oude gebouwen die geklasseerd zijn als Patrimoine Majeur de
Wallonie. Weinig gekend maar een wandeling, na de picknick ter plaatse, zeker waard.
 Iets verderop in ‘la Wallonie picarde’, bezoeken we in Lessines het Hôpital Notre-Dame à la Rose.
Dit Hôtel-Dieu uit de 13° eeuw is een uniek voorbeeld van Vlaamse renaissancestijl. Lessines
heeft het pand in 2000 gerestaureerd en sinds 2010 pronkt het als een juweel. Wij bezoeken dit
merkwaardig gebouw met een Nederlandstalige gids.
Het programma van onze uitstap:
8.00 uur
Vertrek met bus aan het administratief centrum.
9.15 uur
Bezoek aan de kampplaatsen in Waterloo
11.15 uur
Bezoek aan het panorama en de butte du Lion.
13.00 uur
Picknick in “La Halte du Miroir”.
Verzoek om eigen picknick mee te brengen om geen tijd te verliezen.
13.45 uur
Wandeling in het park; duur afhankelijk van weersomstandigheden, max. 1 uur
16.00 uur
Bezoek aan Hôpital Notre-Dame à la Rose.
17.30 uur
Diner in het restaurant van het Hôpital.
Aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht koffie /thee.
Voorgerecht: V1: Visje (sardien, makreel of forel) met champagne-azijn
of
V2: Terrine de Campagne
Hoofdgerecht: H1: Mesthoentje in rodewijnsaus, dragon en knolselder-espuma.
of
H2: Poonfilet met chorizosaus en ananas, coulis van paprika
19.30 uur
Terugreis naar Herentals, aankomst rond 21.00 uur.

65 € ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 62 €.
Inbegrepen: alle bezoeken, gids en het diner exclusief dranken.
Inschrijven vóór zaterdag 13 juni door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals. Wil bij aanmelding jouw
menukeuze (V1 of V2, H1 of H2) opgeven.
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