Pasar Lovendegem

Stadsbezoek MECHELEN

(busreis)

Zondag 29 april 2018
Vertrek aan parking “De Speelboom”, Kerkstraat, Lovendegem om 8u30 stipt
Deelnameprijs: 50 euro. Leden betalen 46 euro.
Inbegrepen : verplaatsing met de bus, inkom, gegidste bezoeken, warm
middagmaal met keuze uit: Menu 1: Champignonssoep, gevulde Mechelse koekoek met
witloof, aardappelen uit de oven, bavaroisgebak. Menu 2 : Champignonssoep, kabeljauwfilet
met fijn kruidenbouquetje, pommes duchesse, bavaroisgebak

Inschrijven:

is noodzakelijk i.v.m. reservering gidsen

Uiterlijk: 13 april 2018
Overschrijving op rekeningnummer: IBAN BE09 8904 1402 7757
BIC VDSPBE91. Tennisstraat 17 9920 Lovendegem.

INLICHTINGEN en INSCHRIJVEN:
Robert en Monica De Poorter-De Muynck Tennisstraat 17 9920 Lovendegem
Telefoon: 09 372 77 02 of gsm 0475 85 86 35.
Inschrijven kan ook door een mailtje te sturen naar:
robert.depoorter@skynet.be
Wintertuin Ursulinen.
Het indrukwekkende school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen was ooit een ‘pensionnat de demoiselles’ met internationale uitstraling,
wat prachtig tot uiting komt in de schitterende architectuur. De wintertuin van dit voormalige pensionnat de demoiselles, volledig in Art Nouveaustijl, in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was anno 1900 een unicum in zijn katholieke context, en blijft tot op vandaag verrassen met zijn feeërieke lichten kleurenspel.

Historische wandeling.
Mechelen speelde een belangrijke politieke en economische rol in de Bourgondische periode. Veel historische gebouwen getuigen hiervan. Hou je
vast, want de lijst is lang: de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige paleizen van Margareta van Oostenrijk en Margareta van York, het paleis van
de Grote Raad, … De gids zal ons begeleiden door het 16e eeuwse Mechelen.

Programma
Vertrek bus om 8u30 stipt aan parking ‘Speelboom’ Kerkstraat, Lovendegem. In de voormiddag geleid bezoek
aan de Wintertuin Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Warm middagmaal. In de namiddag geleid
stadsbezoek Mechelen: Historische wandeling. Daarna uurtje vrije tijd om iets te drinken in lokale brasserie.
Vertrek bus in Mechelen huiswaarts omstreeks 17u30

VOLGENDE ACTIVITEIT: donderdag 10 mei 2018
‘aspergen fietstocht”.

