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HERFSTWANDELING : 
15 Oktober : Kapellenwandeling     

     
Vertrek : 14.00u, Gemeentehuis 

 
O.l.v. Jozef en Mia Meersman, 

Verantwoordelijke in de werkgroep 
voor de wandelingen 

Tel. 0476/354918 
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Op zondag 15 oktober 
 
vanaf 17u 
Zaal de Kring  
(Kerkhofweg 1, Kruishoutem) 
 

 
Prijs : €12 

 
Vooraf inschrijven, uiterlijk 10 oktober! 
 
Kaarten verkrijgbaar bij: 
De Kiosk- Kerkstraat 9 – Kruishoutem 
Alle bestuursleden 
 
Via overschrijving van 12€ (per persoon) op 
IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22, met vermelding van 
naam en aantal personen 
 
Via mail: lieven.verhelst@telenet.be 
Telefonisch : 09/383 71 66 (de Kiosk) 
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Dinsdag 17 oktober ’17 
 

IERLAND 
 

Grensverleggende reisreportage door JP Demarsin-Opsommer 
 
 

 
Waarom trekt het druilerige Ierland zoveel bezoekers aan?  
Zijn het de stille getuigen van 5000 jaar geschiedenis, de soms woeste natuur, 
de eigen cultuur, de kleurrijke dorpjes of de zo gekende Ierse muziek? En wat 
heeft Ierland gemeen met Vlaanderen?  
Gedurende vijf reizen, samen 9 maanden reportageverblijf, hebben we 
getracht daar een antwoord op te vinden. 
Ierland telt vele 
prehistorische monumenten: 
grafmonumenten, waaronder 
het vermaarde Passagegraf 
van Newgrange, dolmens en 
menhirs, ringforten…  
 
In het groene Ierland zijn 
landbouw en vooral veeteelt 
zeer belangrijk. De vele 
agrishows zijn zeer populaire 
evenementen. De Puckfair in 
Killorglin is het oudste 
festival van Ierland. 

Ierland heeft meerdere 
bekende schrijvers en 
dichters voortgebracht. 
Bloomsday in Dublin is 
een eerbetoon aan James 
Joyce, een van de vier 
Ierse Nobelprijswinnaars 
voor Literatuur. 

Op vele plaatsen, 
ondermeer in het Brian 

Boru Centrum te Cashel, 
kan men een voorstelling 

bijwonen met traditionele Ierse muziek en dans.  
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Dinsdag 21 november ‘17 
 

SCHOTLAND 
 

Grensverleggende reisreportage door J & R Thienpont 
 

 

 

 

Van prachtige steden tot adembenemende landschappen, een woelig 
verleden, kleurrijke festivals en vriendelijke, gastvrije mensen: Schotland 
heeft het allemaal en nog veel meer. 
De natuur is hier een enorme troef 
en zowel wandelaars als flora- en 
faunaliefhebbers komen er aan hun 
trekken. Het kan wel eens koud en 
nat zijn. Maar op korte tijd kan het 
regenweer omslaan 
naar  aangename zonnige perioden. 
Schotland is ook een flinke brok 
cultuur en geschiedenis. Beroemde 
Schotse kunstenaars, schrijvers en industriëlen, o.a. Robert Burns, Walter 
Scott, Charles Rennie Mackintosh, Thomas Telford, ... zijn bekend en zij 
brengen ons naar de Queen of Scots en Bonnie Prince Charlie hebben het lot 
van talrijke van hun landgenoten bepaald en niet altijd in gunstige zin. Maar 
hun gedachtenis wordt in vele kastelen levendig gehouden. 
 

De reportage brengt je 
tot het mooie Edinburgh, 
de rustige heuvels van 
het zuiden, het ruwe 
indrukwekkende noorden 
en verscheidene 
eenzame mysterieuze 
eilanden. 
Een wereld van rust, 
schoonheid en romantiek 
wordt je voorgesteld. 
Het zal je doen 

verlangen om daar ook eens een kijkje te gaan nemen … 
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Uw abonnement is nog geldig voor de  voorstellingen  
van oktober, november en december ! 
 
Meer over het nieuwe abonnement (voor 2018) in onze 
volgende uitgave ! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uit sympathie 
Patrick Beels 
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