28/08/2011 VVA-Vriendenuitstap

V.V.A. VRIENDENUITSTAP

REBECQ – KASTEELBRAKEL (Braine-le-Château) – NIJVEL

Zondag 28 augustus 2011

Alle goede dingen bestaan uit drie. Ook onze jaarlijkse vriendenuitstap :

1) Rebecq met het Musée du Porphyre, de steengroeve van Quenast en zijn streekbieren…

2) Kasteelbrakel met de mooiste schandpaal van België, waaronder wij onze traditionele
picknick houden.

3) Nijvel waar wij de prachtig gerestaureerde Collégiale Sainte-Gertrude, een monument van
Romaanse bouwkunst, bezoeken en waar wij de dag afsluiten af met het diner in een plaatselijk
restaurant.
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Programma

07.30 u. Vertrek aan de parking van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat te
Sint-Andries. Wij vertrekken stipt!

09.30 u. Aankomst in Rebecq, waar jullie koffie wordt geserveerd in de “Petit Moulin
d’Arenberg”. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst en bezoeken wij afwisselend het Musée
du Porphyre (Rebecq) en de steengroeve van Quenast. Alle bezoeken verlopen onder leiding
van gidsen en de groeve van Quenast wordt bezocht met onze bus. De hele voormiddag staat
dus in het teken van de plaatselijke bodemschatten. Om het steengruis weg te spoelen, wordt
jullie na de bezoeken nog een streekbier aangeboden.

12.30 u. Onze picknick verloopt op het marktpleintje van Kasteelbrakel, in de schaduw van de
“pilori”. Er staan wat banken, maar een dekentje kan nooit kwaad. Bij regenweer kunnen wij
terecht in het plaatselijk café “La Couronne”.

15.00 u. Aangekomen te Nijvel, bezoeken wij de Collégiale Sainte Gertrude en verkennen wij
kort het stadje zelf, weerom onder leiding van stadsgidsen, waarna een half uurtje vrij en
daarna om

17.30 u. Afspraak in het restaurant “L”Union” op het nieuw aangelegde marktplein van Nijvel,
waar ons het volgende wordt aangeboden : aperitief (met een stukje van de fameuze en erg
plaatselijke “tarte al d’jote”), vervolgens “potage cultivateur” (landbouwerssoep), waarna
“tournedos de dinde au curry, pommes rosti aux lardons et légumes du moment” (kalkoen met
curry, rösti aardappelen, spekreepjes en seizoensgroenten), en als dessert een “duo de
gâteaux maison” (taart of cake… van het huis) en koffie. Bier van ’t vat of een glas wijn en water
zijn voorzien.
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19.30 u Vertrek uit Nijvel en aankomst in Brugge voorzien om 21.30 u.

Wij hebben terug ons best gedaan om jullie een goed gevuld en origineel programma aan te
bieden, en jullie daarbij nog eens culinair te verwennen. Dit maakt ook deze uitstap weer
gewoon onweerstaanbaar.

Wij verwelkomen uiteraard alle VVA-leden met veel plezier, maar onze bus biedt maar plaats
aan 54 personen.

Schrijf dus snel in door het bedrag van 75 € per persoon over te schrijven op rekening BE49
4700 2621 4171 (KREDBEBB) van VVA-Brugge met vermelding ‘ vriendenuitstap’ en dit
voor 18 augustus 2011
.

De overschrijving geldt als inschrijving

Die prijs omvat de volledige uitstap (de reis, de geleide bezoeken, picknick, alle spijs en drank
zoals voorzien). Vertrekken met een lege portemonnee kan dus.
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