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Dagtrip: Provinciale Knuffel-dag WERVIK 
Zaterdag 4 april 2020 

Deelnameprijs: €55 of €50 voor leden vtbKultuur 
 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

 

Na de zeer gesmaakte Provinciale Knuffel-dag  op 7 april 2018 in Knokke-Heist, zetten we de 
reeks verder. In organisatie door de Provinciale stuurgroep en de afdeling Wervik zijn we aldaar 
te gast voor een gezellig samenzijn met een snuifje natuur en cultuur. We zijn dan ook blij u 
volgend programma te kunnen aanbieden op deze prille lentedag. Bevestig uw deelname 
zonder dralen, comfortabel busvervoer heen en terug is mooi meegenomen! 

Programma: 

 7u45: vertrek per bus op het Lindenplein, Sijsele (GPS Kloosterstraat). Aanwezig: 7u35! 

 9u00: Hartelijk welkom in gasthof ’t Kapittel met een koffie om de dag goed te starten. Dit 

gasthof ontvangt ons  gedurende de ganse dag. Het oudste gebouw in de tabak-stad 
dateert al van de jaren 1700 en was al in 1755 een huis van culinair vertrouwen… 

 10u00: Klaar om cultuur op te snuiven met gidsen. Een bezoek aan het (jawel) 
Wijndomein Ravenstein. De voormalige historische hoeve Ravenstein is nu een puur 

ecologisch wijndomein van 4 ha geworden. Op de zuiderhelling staan 17.000 wijnstokken. 
Na de rondleiding en het filmpje wordt er geproefd en kan er gekocht worden 

 12u00: Laat het smaken in gasthof ’t Kapittel (hoofdschotel-drank-koffie-dessert).  
Wie vegetarisch wenst, vooraf melden bij inschrijving / betaling ! 

 14u00: Twee met gidsen begeleide bezoeken: 
- Kaasmakerij Flandrien met proeverij: de kaasgroothandel Triporteur is de     
  gastheer. De deskundige uitleg wordt gekruid met veel interessante anekdotes.  
  Natuurlijk proeven we de Flandrien. 
- De majestueuze Sint-Medarduskerk is één van de grootste en merkwaardigste    

             kerken van West-Vlaanderen met talrijke bezienswaardigheden in bouw en  
             uitrusting. We bewonderen de schat aan boeiend meubilair, o.m. de barokke  
             preekstoel en biechtstoel en krijgen de kans af te dalen in de crypte.  

 17u00: gezellig napraten in gasthof ’t Kapittel met een streekbiertje, koffie of frisdrank en 

huiswaarts om 18u00 

De prijs omvat busvervoer, alle bezoeken met gidsen, lunch, afsluitend drankje om 17u00 

DRINGEND  aanmelden + betalen op rek. BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur DAMME  

TOT EN MET 28 feb.!  Annuleringen na 28 februari worden niet terugbetaald. 
Contactpersoon: Willy Soenens  -  willysoenens@telenet.be  of tel. 050 350 574  

 

Uitziend naar U allen om al dan niet een vleugje “tabakslucht” te snuiven in Wervik… 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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