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 Vrouwendag – dagtrip 

Oostvlaamse Leiestreek 
Donderdag 20 april 2017   

Vertrek: Lindeplein (Markt) - Sijsele 08u00 ! 
Lieve dames vtbKultuur DAMME ! 
 
Het is zover, de tijd is er rijp voor: de 9

e
 Vrouwendag staat in de steigers. Uiteraard op de tonen van het jaarthema 

“Streekparels” nl. een pittoreske regio met toch wel heel veel kunst, natuur en cultuur en bovendien dicht bij huis?  
De verenigingskas doet een flinke duit in het zakje om alles betaalbaar te houden.  

Programma : 

 8u00: Lindeplein (Kloosterstraat-Sijsele) -  vertrek met de luxe autocar (1 man aan boord)  

 Voormiddag: 
- Onthaalkoffie en croissant in Deinze – korte wandeling langs de Leie (houten ponton) 
- Museum van Deinze en de Leiestreek: uitgebreide collectie van generaties schilders geïnspireerd 

door de Leie (1860 tot heden). De “Bietenoogst van Emile Claus is het pronkstuk maar ook Valerius 
De Saedeleer, Constant Permeke, Albert Servaes, George Minne e.a. kun je bewonderen ! 
Volkskundige, archeologische en industriële aspecten , zijdenijverheid en de productie van 
kinderwagens en -speelgoed tonen het verleden. Met gidsen !!! 

- Een deugddoende lunch tot en met de koffie (tafeldranken niet inbegrepen !) in Machelen-aan-de-
Leie maakt jullie sterk voor het vervolg… 

 Namiddag: 
- Roger Raveelmuseum naar een ontwerp van de architect Stéphane Beel: een bedevaartsoord voor 

kunstliefhebbers. Universeel en abstract, de man of vrouw op straat, de duiven die hij ziet, spiegels of 
witte vierkanten. De grootmeester overleed in 2013 en het zou een onvergeeflijke zonde zijn hier niet 
langs te lopen. 

- Je kan wel bij de duivel te biechte gaan in het oudste huisje van de streek nl. ’t Biechtstoelke waar 
één der laatste Latemse schilders werkt m.n. Martin Wallaert. Ook het kerkje en kerkhof waar Raveel 
(in de zon) begraven ligt in dit sfeervol Machelen zullen jullie vrouwelijke nieuwsgierigheid zeker 
prikkelen. 

- Kasteel van Ooidonk: één van de mooiste kastelen van het land. Torens, trapgevels en 
schoorstenen doen denken aan de imponerende kastelen zoals Chambord, het uithangbord van de 
Franse Loirestreek. Een juweel van Vlaams-Spaanse stijl uit de 16

e
 eeuw. Nog steeds bewoond en  

gedeeltelijk toegankelijk: vergaap je aan de zeldzame meubels, historische tapijten en voorwerpen. 
Met gidsen !!! 

 Vooravond: 
- Vooraleer huiswaarts te keren maken we omweg voor een bezoek en avondboterham in de 

huisbrouwerij Sint Canarus (klein maar fijn).Geniet van een een Potteloereke, een Sint Canarus 
Tripel of wie weet loop je de “Maeght van Gottem” tegen het lijf ? 

- Thuiskomst in Sijsele omstreeks 20u00 
Prijskaartje: 
Voor deze  Vrouwen”verwen”dag vragen wij de bodemprijs van € 60,00 (leden vtbKultuur) – niet/leden € 70. 
Lidmaatschap kan via een vtbKultuur-pas à € 10/jaar/gezin ! 

Aanmelden en gireren bij ondervoorzitter-penningmeester tot en met 1 april  a.s. (geen aprilgrap). Uw deelname 
is pas verzekerd na betaling !!! willysoenens@telenet.be, of  tel. 050 35 05 74. Bankrelatie vtbKultuur DAMME: 
BE51 0000 2582 7662.  

Annuleringen na 1 april  worden onder geen beding terugbetaald. 
 
Met groetende vriendelijkheid, 
J. Dessein, voorzitter  
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