Leuven, 15 februari 2017
Beste cultuurliefhebber,
Met de lente in het vooruitzicht, zoeken we tweemaal de zon op: een eerste keer in een fles wijn, de
tweede keer aan zee.

Donderdag 23 maart 2017: Kennismaking met Oxfam wijnen
Als culturele kring maakten we reeds kennis met beeldende kunsten en architectuur, muziek en
literatuur, toneel en musical, en zelfs met textiel en mode. Vandaag voegen we hier nog een dimensie
aan toe: cultuur kan namelijk ook … vloeibaar zijn … en lekker !
Fairtrade wijnen, Oxfam wijnen of wijnen
uit de wereldwinkel.
Vermoedelijk heb je er al wel van gehoord
en mogelijk heb je er wat bedenkingen bij,
zoals: is dat wel een betrouwbare
organisatie, is deze wijn wel kwaliteitsvol,
sla ik als ervaren of onervaren
wijnliefhebber geen mal figuur als ik deze
wijnen aan mijn gasten aanbied, … ?
We komen het allemaal te weten door
onder begeleiding deze wijnen te proeven.
De avond gaar over het verkennen van
deze wijnen, er is geen verkoop nadien.
Wil je deze wijn toch aanschaffen, dan kan
je terecht in een wereldwinkel in je buurt.
Marc Van Seghbroeck, gewezen medewerker van ABB Verzekeringen en KBC, is al meer dan 10 jaar
actief in de (officiële) opleiding van sommeliers, en zal ons begeleiden.
We starten met een korte inleiding over Oxfam: hun wereldwinkels, hun missie, en waarom ze zich
toeleggen op het wijngebeuren in Chili, Argentinië en Zuid-Afrika. De hoofdbrok is uiteraard het
proeven van de wijn met uitleg over kwaliteit, houdbaarheid, combinatie met gerechten, …
Of je nu een fervent wijnliefhebber bent of niet, het is zeker de moeite waard om over dit wijnsegment
wat meer informatie en kennis op te doen. Oxfam wijnen vergroten jaar na jaar hun marktsegment, en
sommige grootwarenhuizen bieden sinds kort Oxfam wijnen aan.
We proeven 8 verschillende wijnen, gaande van schuimwijn, witte wijn, rode wijn tot zoete wijnen.
Dus voor elk wat wils.
Deze activiteit start om 19u30 en gaat door in Parochiezaal Don Bosco, Ortolanenlaan 6, Kessel-lo.
De inschrijvingsprijs bedraagt 19 EUR per persoon.
Inschrijven kan via het strookje op p.3, uiterlijk tot 8 maart.

Zondag 23 april 2017: Daguitstap naar Oostende
Onze eerste daguitstap van het jaar is er eentje met zicht op zee. Van aankomst tot vertrek in onze
“Koningin der Badsteden” is “het zèètje” nooit ver weg. En om de files te slim af te zijn, nemen we
de trein.
We maken dus de verplaatsing per trein
vanuit Leuven. Wie het wenst kan voor zijn
ticket gebruik maken van de Rail Pass
formule (te vermelden bij inschrijving).
In de voormiddag brengt een gids het
verhaal van de IJslandvaarders tot leven
aan boord van het museumschip Amandine.
Na een middagmaal (op eigen initiatief, in
de onmiddellijke omgeving bevinden zich
diverse restaurants van diverse types en
prijsklassen) steken we de havengeul over
per veerboot, en wandelen we naar het Fort
Napoleon.
Hier komen we meer te weten over de
bewogen geschiedenis van het fort: vanaf de
bouw door de Fransen (200 jaar geleden), via
de bezetting door de Duitsers (tijdens de 2
wereldoorlogen) en het verval, tot de recente
restauratie en de heropleving.
We sluiten af met een drankje in de omgeving
van het fort.
We wandelen terug en steken opnieuw de
vaargeul over per veerboot.
Verplaatsing op eigen kracht terug naar huis.
De deelnemers met een Rail Pass ticket
sporen in groep terug naar Leuven.
Ons volledig programma ziet er als volgt uit:
Met eigen vervoer naar Oostende
OF voor wie inschrijft met formule Rail Pass:
8u20
Afspraak in Leuven Station.
De trein vertrekt om 8u34 en arriveert in Oostende om 10u15. Overstappen is niet nodig.
10u30
10u45
11u45
14u00
15u00
16u00
17u40
OF

Voor alle deelnemers: afspraak in de lokettenzaal van het station van Oostende.
Te voet naar het museumschip Amandine (5 min).
Geleid bezoek aan de Amandine.
Vrije middagpauze. In de buurt bevinden zich diverse restaurants.
Afspraak aan de veerpont. Overzet per veerboot (5 min indien geen wachtrij).
Te voet naar Fort Napoleon (800 m).
Geleid bezoek aan Fort Napoleon.
Afsluitend drankje aan Fort Napoleon.
Wandeling terug en oversteek van de havengeul per veerboot.
Vertrek van de trein naar Leuven (voor wie inschrijft met formule Rail Pass)
Verplaatsing naar huis met eigen vervoer.

De inschrijvingsprijs bedraagt 17 EUR per persoon.
Wie kiest voor de verplaatsing Leuven-Oostende H/T per Rail Pass betaalt 15 EUR extra.
Inschrijven kan via het strookje op p. 3, uiterlijk tot 31 maart.

Tot 8 maart sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende (naam + voornaam)
Adres + tel.nr.

.................................................................................

…………......................................................................................................
…………......................................................................................................

wenst in te schrijven voor de kennismaking met Oxfam wijnen op donderdag 23 maart
voor

........……...…. personen x 19 EUR =

.....…......... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening: ……………………………………………………………

Tot 31 maart sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende (naam + voornaam)
Adres + tel.nr.

.................................................................................

…………......................................................................................................
…………......................................................................................................

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Oostende op zondag 23 april
voor

........……...…. personen zonder Rail Pass vanuit Leuven

x 17 EUR

........……...…. personen met Rail Pass vanuit Leuven

x 32 EUR =

+
.....…......... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening: ……………………………………………………………

