augustus 2018

Namiddaguitstap

Trappist in elk seizoen
woensdag 19 september 2018
Beste vrienden,
De abdij van Westmalle is niet de oudste cisterciënzer-abdij van ons land maar wel één van de
bekendste. Dit heeft ze voornamelijk te danken aan het bier dat nog altijd in de abdij wordt
gebrouwen. De abdij en de brouwerij kunnen echter niet bezocht worden, maar het mooie
landschap nodigt uit voor een verkenning.
We verzamelen op de parking van café Trappisten om daar stipt om 13.30 u. onder begeleiding
van een gids te kunnen vertrekken voor een wandeling.
Om 13.50 u. staan we voor de poort van de abdijkerk om daar even later een kort stil moment de
“nonen” mee te beleven in de abdijkerk. Hierna wandelen we verder waarbij er info wordt
verschaft over ontstaan, historie, leven en werk in abdij, brouwerij en boerderij.
Tijdens de wandeling passeren we ook langs enkele minder gekende maar toch wel verrassende
locaties in de omgeving van de abdij en stappen we nog even binnen in domeinen en locaties in
de buurt om dan terug richting café Trappisten te wandelen.
Daar wordt een film getoond over leven en werk in abdij, brouwerij en boerderij terwijl we
genieten van een Westmalle tripel of een andere trappist.
Het einde van deze activiteit zal omstreeks 17.00 u. zijn waarna je nog, indien je het wenst,
verder kan blijven genieten van de lekkere dingen die in de abdij gemaakt worden.
Het programma van onze uitstap:
12.45 uur
Vertrek met eigen vervoer te Herentals op de parking van het Netepark aan de
Vorselaarsebaan.
13.30 uur
Afspraak op de parking van café Trappisten Antwerpsesteenweg 487
in Westmalle.
Start van de wandeling rond de abdij met gids.
13.50 uur
In de abdijkerk wonen we de “nonen” bij.
Daarna vervolg van de wandeling.
16.15 uur
De wandeling eindigt met de degustatie van een Westmalle tripel of dubbel.
18.00 uur
Terug in Herentals.
Houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 7 €.(Inbegrepen: gids en degustatie)
Anderen: 9 €
Wie meerijdt betaalt 3 € rechtstreeks aan de chauffeur.
Inschrijven vóór zaterdag 15 september door aanmelding bij onderstaand bestuurslid en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.(zie voetnoot)
Kostprijs:

Jef Haest

014/512582

jefhaest@hotmail.com

Voor de agenda:

Concert op zaterdag 8 december 2018 :In de Elisabethzaal in Antwerpen wonen wij een matinee
bij met muziek van Bernstein met achteraf een etentje voor liefhebbers.
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