Donderdag 26 oktober: Culturele uitstap naar Doornik

Programma:
-Onthaal om 10u20 aan het station (Doornik)
-Koffie of thee ( eventueel + een croissant) bij Quenoy, Place
Crombez www.patisseriequenoy.be
-Rondleiding (te voet) door het historisch centrum en bezoek
aan de kathedraal (+/- 2u) met onze gids Françoise Wyseur ( in
het Nederlands).

-Om 13u: middageten in “restaurant l'Ilôt Doré”.
http://www.lilotdore.be
Prix du menu 20 €
Formule boissons 10 € (Apéritif, eau à table -plate et pétillante-, un verre de vin ou autre boisson avec
l'entrée et un verre de vin ou autre boisson avec le plat.)
Menu poisson
-La croquette au fromage, salade mixte
-Le poisson du marché selon arrivage du jour, sauce vin blanc, légumes et purée
Menu viande

-La terrine du chef et cochonnaille, crudités et salade, condiments
-Le lapin aux pruneaux et raisins, sauce au pain d'épices, croquettes
Dessert
Pâtisserie du moment et café.
- Om 14u30: vrije tijd of mogelijkheid om op het belfort te klimmen (257 treden!) of om een museum
te bezoeken
- Om 16u : rondrit met het toeristisch treintje richting het station
- Trein naar Brussel: 17u09

Inschrijving verplicht bij Freddy of Hugo voor 16 oktober
met vermelding vis- of vleesmenu
Tel. freddy: 0475 79 02 25 of e-mail: freddy.moles.le.bailly@telenet.be
Tel. Hugo: 02 569 46 86, Gsm: 0498 338908 of e-mail: hugo.vereecke@telenet.be
Kosten gids en treintje: +/- € 7 per persoon (naargelang het aantal deelnemers).
Uren trein ’s morgens (onder voorbehoud): Brussel Noord 9:01, Centraal 9:04, Zuid 9;09

VOORBIJE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
 Culturele uitstap in Ninove op donderdag 27 april en ontmoetingsdag
huisje Mostinckx

Nieuwsgierig naar de succesvolle voorbije activiteiten, zoals Natuur en kunst in
Dilbeek, de Culturele uitstappen, de ontmoetingsdagen van Kennisbeurs in huisje
Mostinckx, de wandelingen en fietstochten aan zee met Maryvonne en Michel, de
verschillende voordrachten … Ga dan eens een kijkje nemen op onze site bij
“FOTOVERSLAGEN” (link hieronder).
http://kennisbeurs-pajottenland.be/fotoverslagen/

Belangrijke mededeling: De fotoverslagen worden vanaf nu weergegeven op internet nl op
Flickr. Zo kan je gelijk welke foto downloaden op ware grootte.
Let op: Je hoeft Flickr hiervoor niet te downloaden!

VERDERE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
COMPUTER
 Photoshop Crea met Frieda: friedabaeyens@telenet.be of tel. 0478 248 827
GASTRONOMIE:
 Koken: Samen een lekker menu bespreken, bereidingen realiseren, gezellig proeven,
fijne truckjes ontdekken met Maryvonne: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of
tel. 02 569 38 96.
 Wijnproeven met Francis: Ontdekken, bespreken en proeven van diverse wijnen.
Elke 3o donderdag van de maand vanaf 14u. Franvlas@gmail.com of tel 02/4635788.
BLOEMSCHIKKEN: Voor elke gelegenheid een mooie creatie maken.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Myriam: annita.meurs@telenet.be
of tel 02 569 38 58.
CREATIEF met André:
Tijdens de cursus leren we verschillende opbouwtechnieken en baktechnieken met klei. Een
mooi glazuur en het kunstwerk is klaar. De kostprijs is 70 €: glazuur en bakken.
Pak klei kost 10€.
Elke maandagnamiddag. Info: andre.vanoverberge@gmail.com of tel. 0497 25 17 94.
DORP EN NATUUR:
Natuurwandeling in Pajottenland met André en Freddy elke 4° donderdagnamiddag .
Om 13.30 u komen wij bijeen in de inkomhal van de Westrand.
Indien een culturele wandeling gepland is vervalt de wandeling.
Info André: andre.vanoverberge@gmail.com of tel. 0497 25 17 94.
SCRABBELEN:
Beoefenaars van deze intensieve denksport zijn hartelijk welkom elke donderdagmorgen.
Geïnteresseerden worden op weg geholpen. Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Info: ghislaine.dj@gmail.com of tel. 02 569 38 52.
KLEURENWIEZEN:
Elke 4o dinsdag van de maand onder de deskundige leiding van Maryvonne.
Info: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of tel. 02 569 38 96.
TALENCONVERSATIE
Engels, Spaans, Italiaans, Esperanto en Duits. De conversaties zijn bedoeld om de reeds
opgedane kennis in de verschillende talen te onderhouden.
Info: nicole.vergote@telenet.be of tel. 02 463 57 88.

INFORMATIE: Kom of oriënteer uw vrienden naar het infomoment van donderdag 12 okt.,
9 nov. of 14 dec. en dit van 10u tot 10u15 in de Westrand.
Voor meer informatie Thera Saris: thera.saris@skynet.be of tel. 02 569 53 84.
Alle activiteiten gaan door onder persoonlijke verantwoordelijkheid.

