Leuven, 4 april
2019
Beste
cultuurliefhebber,
Naar aloude gewoonte kondigen we in onze eerste circulaire van de lente onze eerste daguitstap
aan. En de tweede voegen we er onmiddellijk aan toe.

Zaterdag 4 mei: Daguitstap naar Ronse en Horebeke
Bij wielerliefhebbers is deze uithoek van Oost-Vlaanderen alom gekend (of berucht …), voor
cultuurliefhebbers is het vaak een witte vlek. Daar brengen we nu verandering in.
Op zaterdag 4 mei brengt een autocar
ons naar Ronse, waar we naar goede
gewoonte starten met een kopje koffie
en mattentaart.
Samen met een gids bezoeken we
nadien de crypte onder de
SintHermeskerk (die recent tot basiliek
werd verheven), een uniek staaltje
architectuur in romaans-gotische stijl.
Er wordt o.m. toegelicht welke
verschillende fasen de pelgrim, op
zoek naar genezing, moest doorlopen.
Daarna gaan we op stap voor een geleide stadwandeling met uitleg over de geschiedenis van
Ronse: haar rijke textielverleden, haar arbeidersgeschiedenis, haar Art Deco villa’s.
Het middagmaal (tomatensoep, kippenbereiding, koffie
en versnapering) staat klaar in restaurant Bois Joly.
Na de lunch pikt de autocar ons daar op en brengt ons
naar Horebeke, voor een geleid bezoek aan het
Protestants historisch museum Abraham Hans met
uitleg over 4 eeuwen Protestantisme in en rond
Horebeke. "De Geuzenhoek is de enige plaats in het
Vlaamse platteland waar vanaf de Hervorming in de
16e eeuw tot op vandaag een autochtone groep
Protestanten continu is blijven bestaan".

We ronden af met een geleide wandeling in Horebeke: de smalle straatjes, de kerk en het kerkhofje
stralen een warme sfeer uit.
Ons volledige programma ziet er als volgt uit:
7u45 Vertrek aan de carpoolparking in Rotselaar.
8u
Vertrek aan het Station van Leuven.
8u15 Vertrek aan de Bodart Parking.
9u50 Aankomst in Ronse. Koffie + mattentaart in Brasserie Harmonie op de Grote Markt.
10u30 Geleid bezoek aan de crypte onder de Sint-Hermesbasiliek.
Geleide stadwandeling met uitleg over de geschiedenis van Ronse.
13u
Middagmaal in Bois Joly.
14u45 Vertrek van de autocar naar Horebeke.
15u30 Geleid bezoek aan het Protestants historisch museum Abraham Hans.
Geleide wandeling in Horebeke.
17u30 Terug naar Leuven.
19u
Aankomst in Leuven.
De inschrijvingsprijs bedraagt 49 EUR.
Inschrijven kan tot 23 april via het strookje op p. 3 of via onze de website.

Zaterdag 22 juni: Daguitstap naar China Town in Antwerpen
Wie aanwezig was op onze avondactiviteit met Guido Gryseels ongeveer een jaar geleden, of op de
Algemene Vergadering met Koen Peeters dit jaar, kon al even kennis maken met de Afrikaanse
cultuur. Op 22 juni komen we in Antwerpen meer te weten over de Chinese cultuur.
We trekken op eigen kracht naar ginder (in de bevestigingsbrief wordt een stadsplan opgenomen,
alsook de uurregelingen van trein en tram vanuit Leuven), en ontmoeten elkaar om 11 uur in het
familierestaurant Monkey King (Lange Dijkstraat 12, gelegen op ca. 1.2 km van Centraal Station).
Bij een drankje geeft onze gids Philippe Ng een
introductie over de geschiedenis van de Chinese
gemeenschap in Antwerpen. Hieraan koppelt hij het
persoonlijk migratieverhaal van zijn ouders. Dit werd
prachtig neergeschreven in het boek “Een hart van
Mandarijntjes” (ter plaatse te koop voor wie dit wenst).
Omstreeks 12 uur gaan we aan tafel. Het menu omvat
kippenlapjes met currysaus en groenten, nasi goreng
met varkensvlees, bami goreng met kip, mifan met curry,
en witte rijst. We sluiten af met koffie of Chinese thee.
Rond 13u30 vertrekken we met onze gids voor een
rondleiding in Chinatown met o.a. een bezoek aan een
Boeddhistische tempel en een acupuncturist. De
wandeling eindigt rond 15 uur in de Sun Wah, een grote
Aziatische supermarkt, op ca. 250 m van het Centraal
Station. Hier eindigt ook ons programma.
De inschrijvingsprijs bedraagt 24 EUR.
Inschrijven kan tot 31 mei via het strookje op p. 3 of via onze de website.

Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 30 personen.
Voor onze nieuwkomers: indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van
betaling bepalend: wie eerst betaald heeft, krijgt voorrang. Wie toch betaalde maar niet mee kon,
krijgt zijn deelnemersbijdrage uiteraard integraal teruggestort.

