Brief 3- derde jaargang – april 2006.
Beste kringvrienden,
In deze nieuwsbrief wordt een overzicht aangereikt van het aanbod dat onze kringleden hebben
uitgewerkt met betrekking tot onze vijfdaagse uitstap naar Herbeumont.
Wij hebben reeds proefondervindelijk mogen vaststellen dat naast de prachtige accommodatie, gelegen in
een heerlijke omgeving, het culinair aanbod overvloedig en heerlijk is.
Noteer ook de gewijzigde datum voor het Feest van de Zomerzonnewende.
Er is eveneens een wijziging aangebracht in de data “Tochtgenoten”.
Fons wacht nog ( geduldig als steeds) op inschrijvingen voor onze uitstap naar Kortrijk.
Ons koor heeft de repetities aangevat in functie van het Benefietconcert t.v.v. Zacht Licht. Dit concert
wordt gehouden op vrijdag 22.09.06 om 20 uur in de Catharinakerk.

1. Herbeumont van maandag 17 tot 21 juli 2006.
Het verblijf is voorzien in “Eurovillage Ardennes, Les Fouches, 6887 Herbeumont. (2 persoonskamers)
Deelnameprijs: € 159 per persoon (halfpension)
Verplaatsing met personenwagens.
Aan wie nog graag wil deelnemen, vragen wij om TEN LAATSTE VOOR 15 MEI 2006 in te schrijven door
storting op het rekeningnummer: 979-6178872-74 met vermelding “Herbeumont”. De resterende plaatsen
zijn beperkt en ons aanbod is boeiend en veelbelovend. Wij geven graag een overzicht.
Dagprogramma Herbeumont 2006.
Maandag 17.07.06
Vertrek om 09 uur in de bocht van het Begijnhof.
Omstreeks 11uur: “Plaspauze A.C.”
Omstreeks 12 uur: Halte Rochehaut: lunch.
13.30 u: Aankomst Herbeumont.
15.00 u - 16.30 u: verkennende wandeling op het domein.
16.30 u: Sportaanbod voor jong, minder jong en nog minder jong..
18.30 u: avondeten.
20.00 u: Avondprogramma.:
Dinsdag 18.07.06
08.00 u – 09.30 u: ontbijt
10.00 u: wandeling (5km)
12.15 u: vertrek naar Bouillon: vrij middagmaal
14.00 u: geleid bezoek aan de stad en het kasteel, met onder meer het bijwonen van de demonstratie “Het
ballet der roofvogels”. De valkeniers lichten de oorsprong, het nut en de eetgewoontes van de
roofvogels toe. (groepsprijs: € 4,50 p.p.)
17.00 u tot 18.00 u: vrij kuieren in het eeuwenoude stadje. (eerste vermeldingen dateren van 732 n.Chr.)
18.00 u: vertrek Herbeumont
19.00 u: avondeten
20.00 u: gevarieerd avondprogramma
Woensdag 18.07.06
08.00 u – 09.30 u: ontbijt
10.00 u: tot 12.00 u: wandeltocht (6km)
12.00 u: vertrek naar Chiny
12.30 u – 13 u 30 u: lunchpauze in Chiny
14.00 u: vertrek “boottocht” naar Lacuisine, een unieke attractie. Het betreft platte bootjes, bestemd voor 12
personen. De afvaart tussen rotsen en bossen duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.
15.30 u – 16.30 u: vrij bezoek aan Lacuisine (oude watermolens, de smederij, het gerechtskruis van Martué,
prachtige uitzichten enz.)
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16.30 u: Vertrek voor een wandeling van 3 km van Lacuisine naar Chiny .
17.30 u: terugtocht Herbeumont
17.00 u – 19.00 u: sportaanbod voor zij die nog kunnen en wensen.
19.00 u: avondeten
20.00 u: gevarieerd avondprogramma
Donderdag 19.07.06
08.00 u – 09.30 u: ontbijt
10.00 u: vertrek naar Torgny
11.00 u: natuurwandeling
12.30 u: vertrek naar Orval
13.00 u: vrij middagmaal in Orval
14.00 u: bezoek Abdij (groepsprijs: € 6 p.p.) met vervolgens een bezoek aan de kruidentuin
15.00 u – 16.00 u: vrij
16.00 u: vertrek Herbeumont
17.00 u – 19.00 u: sportaanbod voor zij die… o.l.v. onze sportmoni Magda.
19.00 u: avondeten
20.00 u: gevarieerd avondprogramma
Vrijdag 21.07.06
08.00 u – 09.30 u: ontbijt
09.30 u: reiskoffers pakken en de voertuigen laden.
10.00 u: vertrek naar Charleville-Mézières met geleid bezoek aan de stad. Charleville vormt een geheel met het
oude, ten zuiden gelegen, Mézières. De stad is gesticht in 1606 door Karel van Gonzaga, hertog van
Nervers. De uit die tijd daterende “Pace Ducale” met arcaden en bakstenen huizen, met hoge daken,
gelijkt sterk op de Place des Vosges te Parijs.
12.00 u: vrij middagmaal
13.30 u: wordt de terugreis aangevat.
2.

Actie “Tochtgenoten” wandelen in april, mei en juni: april: 30/04/2006
mei: 14/05/2006 en 28/05/2006
juni: 11/06/2006 en 25/06/2006 (gaat dus wel door,
gezien de gewijzigde datum van het Feest van de zomerzonnewende.)

3.

Feest van de “Zomerzonnewende
Omwille van omstandigheden gaat ons “Feest van de Zomerzonnewende” door op 1 JULI 2006.
Locatie: Schuur van het Begijnhof.
Het muzikaal en culinair aanbod zal dit jaar typisch “Belgisch” zijn.
Nader bericht volgt.

4.

Mogen wij nogmaals vragen uw geboortedatum door te geven. Dat kan per telefoon (013/333991 of
0474/286180) of op het e-mailadres: marsoul_h@hotmail.com.

5.

Zaterdag 27 mei 2006 gaan wij op uitstap naar Kortrijk met een geleid bezoek aan het Begijnhof en het
historisch centrum van dit stadje.
Deelnameprijs: treinticket.
Plaats en uur van samenkomst: STATION VAN DIEST OM 7U45.
Uur van thuiskomst: omstreeks 19 uur.
Gelieve uw deelname voor 20 mei aan Fons Bonroy te melden. (tel. 013/334751 of
fons.bonroy@pandora.be).

Het secretariaat.

2

