nodigt je uit
Zaterdag 20 mei 2017
Doornik en Lessines
Culturele daguitstap o.l.v.
Carlo Goethals

7.00 uur verzamelen aan het Pastoor Verhaegheplein en vertrek stipt om 7.15 uur.
Via Kortrijk en Doornik, met onderweg een koffiestop langs de snelweg, rijden we richting
“Le Pays des Collines”. Na een rondrit doorheen dit heuvelend landschap bezoeken we
Hôpital Notre Dame à la Rose in Lessines. Dit gasthuis uit de 13de eeuw is zeer
uitzonderlijk door de staat waarin het hele complex bewaard is gebleven. Naast de
gebouwen is er ook nog de interessante farmaceutische en medicinale collectie die getoond
wordt.
We middagmalen in de omgeving en bezoeken daarna Doornik, de meest Franse stad van
België. Strategisch gelegen aan de Schelde vertoont het nog veel sporen van zijn historisch
verleden. We starten in het Quartier Cathédral waar we het audiovisueel spektakel “Le
Couloir du Temps” meemaken. Dit brengt ons terug naar het verre verleden van Doornik,
een rit doorheen de tijd die aandacht geeft aan alle aspecten van Doornik en omgeving.
Nadien maken we een wandeling doorheen het historische hart van de tweede oudste
stad van België met o.a. de kathedraal, het belfort (beiden Unesco werelderfgoed), het Rode
fort, het geboortehuis van Rogier Van Der Weyden, één van onze grootste Vlaamse
Primitieven, het museum voor Schone Kunsten enz. Na wat vrije tijd vatten we onze
terugreis aan, maar plannen ook nog een avondstop. De thuiskomst is voorzien rond 21 uur.
Deelnameprijs: € 70 (€ 65 met de DF Cultuurkaart)
Inbegrepen: autocar, fooi en maaltijden chauffeur, onkosten gids, ingang met
Nederlandstalige gids in Hospitaal Lessines, ingang spektakel VVV Doornik, middagmaal
(3-gangenmenu, 1 consumptie, koffie).
Niet inbegrepen: ochtendstop, avondstop en dranken en versnaperingen gedurende de
dag. Wie bij de avondstop een dubbele boterham met hesp en kaas en groenten
wenst betaalt een meerprijs van € 6.
Graag erbij? Schrijf dan in bij onze voorzitter Antoon Verscheure en dit uiterlijk tegen
12 mei 2017. Je stort het juiste bedrag (€ 70 , € 65 of € 76, € 71 p.p.) op de onderstaande
bankrekening van DFVA met vermelding “daguitstap – naam en aantal deelnemers”. We
rekenen opnieuw op jouw deelname!
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