Leuven, 21 juli 2019
Beste cultuurliefhebber,
Midden in de grote vakantie sturen we deze circulaire met aankondiging van een activiteit op 21
augustus en van onze derde en laatste daguitstap van 2019 op 21 september.

Woensdag 21 augustus: geleid bezoek aan de Abdij Keizersberg
Iedere Leuvenaar kent de Abdij Keizersberg, maar slechts een minderheid heeft deze al bezocht.
Hetzelfde geldt wellicht ook voor de leden van Kriterion. We bieden je nu de kans om de abdij beter
te leren kennen.
We stelden een programma samen met 2 gidsen die ons laten kennis maken met zowel de abdij zelf
als de omgeving. Onze afspraak begint boven aan de “Boelenberg”.
Om 14 uur zal broeder Maurice
ons het verhaal vertellen van de
geschiedenis van de abdij. We
komen onder de indruk van o.a.
de refter, de bibliotheek, de
glasramen en nog veel meer.
Nadien neemt een tweede gids
ons op sleeptouw in het park,
deze herbergt nog een ander
facet van de geschiedenis.
Omstreeks 17 uur hebben we
zeker een glaasje verdiend.
Vermits dit niet kan bij de vrome
broeders, dalen we af naar het
Entrepot aan de Vaartkom.
De inschrijvingsprijs bedraagt 9 EUR.
Inschrijven kan tot 9 augustus via het strookje op p. 3 of via onze de website.
Om praktische redenen beperken we de groep tot 25 personen.
Je inschrijving is definitief na betaling.
Op het domein Keizersberg is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Alternatief is om je
wagen te parkeren in de (betaal)parking aan de Vaartkom, of in één van de aanpalende straten.

Zaterdag 21 september: daguitstap naar Nijvel
Voor onze derde (en laatste) daguitstap van het zomerseizoen kiezen we traditioneel een
bestemming buiten Vlaanderen. Dit jaar zoeken we het niet te ver, en trekken we naar Nijvel in onze
buurprovincie Waals-Brabant.
De geschiedenis van Nijvel gaat terug tot
de eerste eeuw van onze tijdrekening, ten
tijde van de Romeinen. Nadien volgde de
Merovingische periode, de Middeleeuwen,
enz. zoals we deze ook kennen uit de
geschiedenis van Vlaanderen.
Een belangrijke mijlpaal voor Nijvel was
de stichting van een klooster in de 7e
eeuw, met als abdis de in 659 overleden
en later heilig verklaarde Sint-Gertrude.
De toevloed van pelgrims leidde tot
voortdurende aanpassingen en
uitbreidingen van de abdijkerk. Het
prestigieuze romaanse gebouw, zoals we
het vandaag nog kennen, werd in 1046
ingewijd door de bisschop van Luik.
Na een autocarrit van ongeveer een uur starten we in Nijvel naar goede gewoonte met een kopje
koffie. Nadien brengen we onder leiding van een (Nederlandstalige) gids een bezoek aan de
collegiale kerk Sint-Gertrude.
Eveneens naar goede gewoonte is er ’s middags een driegangenlunch voorzien.
In de namiddag verkennen we de rest van de stad, opnieuw onder begeleiding van een gids.
We sluiten de dag af met nog wat vrije tijd ter plaatse.
Ons volledig programma ziet er als volgt uit:
8u00
8u15
8u30

Vertrek van de autocar aan de rotonde in Rotselaar.
Vertrek van de autocar aan het station van Leuven.
Vertrek van de autocar aan de Bodart Parking.

9u30
10u30
12u30
14u30
16u30

Aankomst in Nijvel met een kopje koffie.
Geleid bezoek aan de collegiale kerk Sint-Gertrude.
Middagmaal: tomatensoep, kip met dragon, crème caramel, 1 consumptie inbegrepen.
Geleide stadswandeling.
Vrije tijd.

18u
19u

Terug naar Leuven.
Aankomst in Leuven.

De inschrijvingsprijs bedraagt 59 EUR.
Inschrijven kan tot 31 augustus via het strookje op p. 3 of via onze de website.
NIEUW: Bij inschrijving kan je nu ook aanduiden of je een vegetarisch menu wenst.
Bedoeling is om dit alternatief ook in de toekomst telkens aan te bieden (indien van toepassing).

Toekomstige activiteiten
Voor wie het zich nog herinnert: op 27 november 2011 brachten we een geleid bezoek aan het
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Enkele maanden later werd het gesloten voor een
grondige renovatie.
Op dinsdag 27 maart 2018 was Guido Gryseels, directeur van het museum, onze gast voor een
boeiende gespreksavond over de renovatie van het museum en de vernieuwde inzichten in de
onderlinge relaties tussen de verschillende gemeenschappen.
Op zaterdag 9 november 2019 krijgen we de kans om kennis te maken met het gerenoveerde
Africa Museum, zoals het nu heet. Meer toelichting en mogelijkheid tot inschrijven vind je in één
van de volgende circulaires. Noteer alvast de datum.

Tot 9 augustus sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

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

Telefoon- of gsm-nummer

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

wenst in te schrijven voor het geleid bezoek aan Abdij Keizersberg op woensdag 21 augustus
voor ........……...…. personen x 9 EUR =

.......................…......... EUR

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

Tot 31 augustus sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

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

Telefoon- of gsm-nummer

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

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Nijvel op zaterdag 21 september
voor ........……...…. personen x 59 EUR =

.......................…......... EUR

O

zal opstappen aan de rotonde in Rotselaar

O

zal opstappen aan het station van Leuven

O

zal opstappen aan de Bodart parking

O

zal met eigen vervoer reizen

Wenst een vegetarisch menu voor ……………….…. personen
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening: ……………………………………………………………

