Leuven, 14 augustus 2018
Beste cultuurliefhebber,
In onze volgende circulaire zullen we al heel wat informatie kunnen meegeven over ons najaaren winterprogramma, maar eerst sluiten we de zomer nog af met een laatste daguitstap.
Voor wie het zich nog herinnert: vanaf het jaar 2000 organiseerden we jaarlijks een daguitstap
naar Gent, waar onze gids en bestuurslid Wilfried Van Tulder (“erkend stroppendrager”) ons
meenam voor een wandeling door “zijn” stad, telkens onder een ander thema. In 2005, toen we
“alles” gezien hadden, zijn we noodgedwongen moeten uitwijken naar andere bestemmingen.
We pikten de draad terug op in 2013 met een bezoek aan het toen gloednieuwe S.T.A.M., en
zetten onze verkenning dit jaar verder.

Zaterdag 15 september: Daguitstap naar Gent “In het hart getroffen”
Op zaterdag 15 september bezoeken we in de voormiddag het oude centrum van de stad, en
verkennen in de namiddag de “Krook”, een fonkelnieuwe stadsbib met een heel eigen verhaal.
Gezien de goede bereikbaarheid van Gent, kiezen we voor een verplaatsing per trein. In
Leuven stappen we om 8u19 op de directe trein naar Gent Sint-Pieters, waar we een uurtje later
(9u21) aankomen. Vandaar nemen we tram 1 en bereiken 12 min. later de halte “Korenmarkt”.
Wie per wagen komt, parkeert best op Flanders Expo, en neemt ook daar tram 1.
Onze rondleiding gaat van start in één van de
kernwijken van Gent, de Korenmarkt en omgeving:
de oude haven, de Kouter, de Universiteitshal, het
Vleeshuis, de Opera en nog zo veel meer. Dit alles
ligt in het oude stadscentrum van Gent, en slechts op
een boogscheut, dus op wandelafstand van elkaar.
Kers op de taart is de Sint-Niklaaskerk, letterlijk
gelegen in de schaduw van zijn “grote broer” de SintBaafskathedraal. De Sint-Niklaaskerk, toegewijd aan
de enige echte Sinterklaas (die van 6 december !), is
een schitterend voorbeeld van Schelde-gotiek met
een uniek “warm” interieur, met dank aan het gebruik
van Doornikse blauwe steen. In 2010 werd de
voorlaatste fase van de restauratie afgerond, de
laatste fase wordt beëindigd tegen 2022.
Na een vrij middagmaal (rond de Korenmarkt “val” je over de restaurants en eethuisjes) trekken
we verder naar de “Krook”.

Tot 5 september sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

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

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

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

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Gent op zaterdag 15 september
voor ........……...…. personen x 10 EUR =

.......................…......... EUR

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

De Krook is een grootschalig
stadsvernieuwingsproject dat
(naar eigen zeggen, zie website)
“kennis, cultuur en innovatief
ondernemerschap bundelt, en
een ontmoetingsplek vormt voor
alle Gentenaars. De
infrastructuur aan een bocht
(“krook”) in de Schelde omvat
onder meer de nieuwe
stadsbibliotheek, labo’s en
kantoren van de Universiteit
Gent en Imec, een café en
groenzones. Vanaf 2020 komen
daar met de renovatie van het
Wintercircus ook nog hubs voor
innovatieve economie, een
ondergrondse concertzaal, een
café en een dakrestaurant bij.”
Een boeiend verhaal dus, dat zeker een nadere kennismaking verdient.
Ziehier het volledige programma:
Verplaatsing op eigen kracht naar Gent
OF per trein vanuit Leuven (vertrek 8u19, ieder koopt zijn/haar eigen kaartje)
10u00
12u30
14u00
16u30

Voor alle deelnemers: afspraak in het portaal van de Sint-Niklaaskerk.
Start van de voormiddagwandeling (zie hierboven)
Middagmaal op eigen initiatief
Afspraak aan de inkom van de Sint-Niklaaskerk. Te voet naar de Krook.
Aansluitend: start van het namiddagprogramma (zie hierboven).
Einde van het officieel programma, afsluitend drankje (inbegrepen)

Verplaatsing op eigen kracht naar huis
OF per trein terug naar Leuven (vertrek 17u39, 18u10, 18u28, aankomst ca. 1 uur later)
De inschrijvingsprijs bedraagt 10 EUR.
Inschrijven kan tot 5 september via het strookje hierboven of via onze website.

