Club V 9 Tienen
Tienen, 14-09-2017.
Nieuwsbrief nr. VIII-2
Gegroet KP’ers en

Partners!

“Brugge, het Venetië van het Noorden”,
“Brugge Gastronomica”,
“Brugge, die Scone”: drie eretitels om terecht trots op te zijn endie wij alle drie gaan ontdekken, in
dezelfde volgorde, met dezelfde gids,een ganse dag, en… onze partners (als ze dat willen!).Op vrijdag
20 oktober. Met de bus! Goesting? Meegaan dan!
Programma
07.30 uur: Vertrek bus Goossensvest
09.45 uur: aankomstBrugge
10.30-11.30 uur: Brugge het Venetië van het Noorden: rondvaart over de reien
12.00-15.00 uur: Brugge Gastronomica in Hotelschool “Ter Groene Poorte”
15.30- 17.30 uur: Brugge, die Scone: erfgoedwandeling onder leiding van Hugo Boeckaerts
Daarna:vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
Stort vóór10 oktober70€ per persoon(bus + boottocht + gids + hotelschool + erfgoedwandeling) op
rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer,
Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de vermelding U 08 02.
Verwittig Pierre,ook als je niet meekan, dat vergemakkelijkt de administratie!
Ter info:
Brugge vanop het water:
Een bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een tochtje op de Brugse reien. Vanop het water ontdek je
de meest bijzondere plekjes van de stad. Geheime tuinen (de Dijver), charmante bruggen (Koningsbrug)
en wondermooie stillevens (Rozenhoedkaai): ze winnen nog meer aan bekoorlijkheid dan wanneer je ze
vanop de vaste wal bewondert! Typisch ook de talrijke zwanen, sierlijk drijvend enbewust van hun
waardigheid laverend tussen de toeristenbootjes!
Alle boottochten verlopen volgens een vastgelegd traject en nemen ongeveer 30’ in beslag.
Ter Groene Poorte:
De Hotelschool Ter Groene Poorte in Sint-Michiels is een van de bekendste en belangrijkste hotelscholen
van België. In 1963 gestart als “Technisch Instituut” met 22 leerlingen is ze uitgegroeid tot een Instituut
met meer dan 1000 leerlingen! Wout Bru, Roger van Damme, Sergio Herman, Dominique Persoone,…
allemaal chefs van sterrenrestaurants en allemaal oud-leerlingen van de Poorte! En daar gaan wij ons
“bokes” opeten!!! Hoeveel keer slapen nog?
Brugge die Scone:Niet het “Bruges-la-Morte” van Georges Rodenbach en niet het “Brugge, de stille”
van Roland Verhavert, maar “Brugge die Scone” gaan wij ontdekken onder de leiding van Hugo
Boeckaerts, jawel, Tiense Bruggeling, naamgenoot en verre (?) familie van onze Victor. En dat er veel
“scoons” is in Brugge, daarvan getuigen de duizenden toeristen die jaarlijks Sint-Salvator, Sint-Jan, O.L.-Vrouwkerk (met o.m. een echte Michelangelo), Stadshallen en Belfort, het Heilig Bloed, de Burg,

Begijnhof en Minnewater... en nog zoveel ander “scoons” komen bewonderen. Smeer de kuiten, scherp
de geesten en kom met ons mee. Je zal er geen spijt van krijgen!
En of de afwezigen ongelijkzullen hebben?...
Met hartelijke groet en tot dan.
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