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Beste,
“De zevende dag” op tv één is een druk bekeken eigentijds discussieprogramma over de actualiteit
in de breedste zin van het woord: politiek, maatschappelijk, cultureel en sportief. Kortom, alles wat
je kan boeien op zondagochtend. Een uitzonderlijke zondagskrant, met een brede waaier aan
nieuws, steeds voorzien van beeld, commentaar en journalistieke vragen van beslagen interviewers
aan interessante gasten.
Alain Coninx en Indra Dewitte zijn het vaste presentatieduo. Het programma viert dit jaar zijn
twintigste verjaardag.
Het gebeuren loopt met een levend publiek. Dit publiek mag wel niets zeggen maar wij denken dat
het toch een unieke ervaring is de uitzending eens in levende lijve mee te maken. Daartoe krijg je
op 16 november de gelegenheid. Wij bieden je volgend programma aan :
8.30 uur :
9.30 uur :
11.00 uur :
13.00 uur :
14.00 uur :

17.15 uur :
17.45 uur :
19.00 uur :

Vertrek aan de bib met privé wagens.
Wij organiseren het vervoer met bereidwillige chauffeurs.
We worden verwacht in de VRT gebouwen aan de Reyerslaan.
Wij maken de uitzending “De zevende dag” live mee. De VRT vraagt iets kleurrijks
aan te trekken, we komen tenslotte toch op TV.
Gelegenheid tot lunchen in de cafetaria van de VRT.
Dit kost ongeveer 12 €.
Wandeling in Brussel : Tussen gilden en kastelen .
Met een gids van Brukselbinnenstebuiten gaan we van het Warandepark naar de Grote
Markt. Over kastelen en paleizen, 18de-eeuwse park- en pleinaanleg en art nouveau;
maar ook met een kritische kijk op toeristische uithangborden rond de Grote Markt, de
Sint-Hubertusgalerijen en de Beenhouwersstraat. De gids brengt ons gratis met het
openbaar vervoer naar het centrum.
Einde van de wandeling ; de gids brengt ons terug naar de Reyerslaan.
Terug aan de VRT
Terug in Herentals (tenzij jullie met jullie chauffeur iets anders bedisselen.)

Het aantal plaatsten voor dit evenement wordt door de VRT beperkt gehouden. Slechts 27
personen kunnen het programma bijwonen.
Als je erbij wil zijn : zo spoedig mogelijk inschrijven bij de bestuursleden :
Liliane Van Herck
014/215854
lilianevanherck@myonline.be
Peter Pauwels
0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be

