Beste vrienden, zaterdag 27 april 2019 bezoeken we
DUINKERKEN en SINT-WINOKSBERGEN
Om 10u starten we net over de Franse grens, in Bergues (Sint-Winoksbergen), met
een koffie/thee, fruitsap en Franse croissant.
Aansluitend bezoeken we het pittoreske vestingstadje, dat fungeerde als filmdecor
voor de Franse kaskraker ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ en hierdoor eensklaps beroemd
werd. We wandelen door een oude stadspoort naar het centrum en de Groenberg.
Hier liggen de ruïnes van de Sint-Winoksabdij, in de middeleeuwen een van de
belangrijkste benedictijnenkloosters van Noord-Frankrijk.
Daarna rijden we naar Duinkerken, waar we de rest van de dag doorbrengen.
Door zijn strategische ligging werd de havenstad eeuwenlang betwist door
Spanjaarden, Engelsen en Hollanders. In de 17de eeuw was Jean Bart een beroemd en
berucht kaper.
Toen Duinkerken tijdens de Tweede Wereldoorlog van de kaart werd geveegd,
moesten de stad en de haven volledig heropgebouwd worden. De scheepsbouw, die
bijna een eeuw lang de hoeksteen van de economie was, ging in de jaren tachtig
volledig teloor. Maar de havenstad onderging de afgelopen decennia een ware
metamorfose. De wijk met de oude havenloodsen en scheepswerven werd
omgetoverd in een nieuw en bruisend stadsdeel.
We wandelen door deze wijk en bezoeken in de ‘oude stad’ o.a. de St-Elooiskerk.
Na de lunch in brasserie ‘Le Grand Morien’ rijden we naar de badplaats Malo-les-Bains.
Hier bezoeken we het LAAC, het museum voor moderne kunst dat ook een fraaie
beeldentuin bezit. In de futuristische wijk ‘Le Grand Large’ bewonderen we het
imposant museumcomplex FRAC. Via een nieuwe voetgangersbrug bereiken we de
Zeedijk van de badplaats, die nog heel wat prachtige art-decovilla’s telt.
Als afsluiter genieten we op de dijk van een heerlijk artisanaal ijsje.
Terugreis omstreeks 17.30u

Tekst Jan Yperman : gids
MENU

Kir
Cassolette de la mer
Dos de cabillaud of Filet mignon
Tiramisu
water + glas wijn of bier

BUSOPSTAPPLAATSEN :
0

07.20u

BERTEM-CARPOOL

0

07.35u

REYERS OC

0

08.10u

AFFLIGEM-CARPOOL

0

08.30u

MERELBEKE – CARPOOL

0

09.30u

AFRIT VEURNE van E40 carpoolparking= opstapplaats gids

Deelnemers uit omstreken van Mechelen en Antwerpen: met eigen vervoer naar OC-Reyers

Prijs: Leden: € 48

Niet-leden: € 55

Inbegrepen in de prijs: bus , fooi chauffeur, ochtendkoffie en koek, lunch
met water en 1 consumptie alle inkom en gids
Niet inbegrepen: verdere dranken bij de lunch en consumptie ijssalon

Wees er snel bij want er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar.
Uiterste datum van inschrijving en storting : vòòr 13 april 2019

De bijdrage met vermelding van de UITSTAP , OPSTAPPLAATS EN MENUKEUZE
dient overgemaakt op rekeningnummer: BE15 7340 0363 9630
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst bijdrage en inschrijvingsstrook
Voor alle inlichtingen : Marie-Paule Provost 053/78 64 62 marie-paule.provost@telenet.be
Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur

