DE NIEUWE BREUGEL

BUSREIS ZATERDAG 10 augustus 2019
VLETEREN - PICONROUTE
Dit jaar zijn wij zoals steeds voor onze busreis op zoek geweest naar nieuwe en interessante
plaatsen en zijn verheugd dat we jullie ook dit keer de juiste keuze voor een gezellige en toffe
busreis kunnen aanbieden.

Programma :
Samenkomst en vertrek: 07:20u stipt in Herent aan De Kouter ( Gemeentehuis van Herent)
We gaan richting Vleteren en na het ontbijt met koffiekoek en koffie beginnen we een huifkartocht van
ongeveer een uur . Nadien worden we opgewacht en verwelkomt in Het Vleterhof en krijgen we als
aperitief een heerlijke Picon aangeboden gevolgd door een broodmaaltijd met meerdere
streekspecialiteiten en salade. Na de maaltijd is er gelegenheid om zich aan een volksspel te wagen in
het Vleterhof. Daarna gaan we verder, op een boogscheut van de Franse grens , in de streek van " de
blauwers" de Sint Martinuskerk van Haringe bezoeken. De ongeveer 400 jaar oude kerk herbergt heel
wat mooie kunstschatten, een crypte uit de 9e eeuw en een monumentaal orgel. Hier vinden nog
jaarlijks orgelconcerten plaats .Van hieruit rijden we verder en komen na een korte rit in Roesbrugge.
Deze deelgemeente van Poperingen werd destijds ook " Petit Paris" genoemd. Het Christen Volkshuis,
voormalige notariswoning in eclectische stijl biedt ons nogmaals een Picon van het huis aan en is er de
mogelijkheid om een fles Picon -vin blanc te kopen. Daarna is het richting restaurant waar we kunnen
genieten van een heerlijke 3 gangenmaaltijd. Na deze warme maaltijd rijden we terug huiswaarts.
Prijs bus uitstap: 60.00 € voor de leden

67.50 € voor de niet leden
Inschrijven uiterlijk voor 1juli 2019 via website www.denieuwebreugel.be voor
online reservatie of e-mail info@denieuwebreugel.be of  016/201988 of bij een
van de bestuursleden.
Betaling ten laatste op 15 juli op rekening nr. BE08-979-5298245-13 BIC:ARSPE22
op naam van De Nieuwe Breugel, met vermelding : Busreis + aantal personen.

Iedereen van harte welkom op deze leuke busreis.
Het bestuur van De Nieuwe Breugel

