“Verkennend – Oudenaarde”
Onze clubuitstap, voorbehouden aan de clubleden, gaat door op zondag 17 juni 2018.
Gemakkelijks halve, komen we bijeen in de grote hal van Gent Sint-Pieters tegen 09:40 uur. (De
leden die niet Gent Sint-Pieters als vertrekbasis nemen, spreken wij af in het station van
Oudenaarde).
Wij nemen de L-trein richting Ronse – vertrek om 09:57 uur met aankomst te Oudenaarde
om 10:27 uur en reizen met onze vrijbiljetten tweede klas! De leden die geen vrijbiljetten
hebben zorgen zelf voor een geldig vervoerbewijs, vanaf hun vertrekstation. (Doe navraag voor een
B-dagtrip !!)
Via de stationsstraat is het een flinke halve kilometer
wandelen naar de Markt. Tijdens deze wandeling maken wij
reeds kennis met de bekendste inwoner van Oudenaarde, en
wat zie je…Adriaan Brouwer, lid van Het Spoor ?
De koffie met croissant zal klaar staan in Brasserie Comte de
Flandre, op de Kleine markt 38.
Tegen 11:30 uur starten wij aldaar onze wandeling:
Verkennend - Oudenaarde, zie de folder die Noël voor ons heeft klaar gestoomd. De afstand is
3,1 km en wij trekken daar een 2-tal uurtjes voor uit. Zodoende eindigen wij onze wandeling waar
we begonnen zijn, om tegen 13:30 uur te lunchen in Brasserie Comte de Flandre, waar wij
volgend keuzemenu hebben vastgelegd:
Keuzemenu Vlees of Vis:
A) Belgische stoverij van varkenswangetjes en verse frietjes
B) Kabeljauwhaasje met aardappelpuree en witte wijnsaus
Dessert: een Dame blanche met Espresso-koffie of thee
Na de lunch maken we tijd en ruimte om onze opnames nog te verfijnen, met andere woorden
noemen wij dat ‘vrije tijd’ tot 17:00 uur. U kan uiteraard ook kiezen om bijvoorbeeld een bezoek te
brengen aan het ‘Centrum Ronde van Vlaanderen’ want daar voel je de ziel van het wielrennen.
Ook eens binnen te stappen in de Sint Walburgakerk, (wel tussen 14:30 en 17:00 uur) want daar is
nog behoorlijk wat rijkdom aan kunstwerken te bewonderen, vooral Barok. Alsook talrijke
beeldhouwwerken, oude wandtapijten en schilderijen. Voor een bezoek aan het MOU museum, zal
de tijd te kort zijn denk ik, want tegen 17:30 uur spreken wij af voor een ‘afzakkertje’ in De
CARILLON, HET oudste ‘BRUIN’ café van Oudenaarde, ook op de markt gelegen.
Terugreis:
Oudenaarde V: 19:33 – A: 20:03 Gent Sint Pieters
Ieder lid, dat volgens ons motto "uw aanwezigheid loont", kan samen met zijn echtgenote of partner
de clubuitstap meemaken voor slechts € 35 per persoon.
Inschrijven kan via onze Voorzitter en Bar-moeder voor woensdag 06 juni 2018.
Rekening nr. BE44 8903 5400 2945 van Robert SAELENS
Vermeld in de mededeling: aantal menu A of B, (vlees of vis)
Vergeet uw naam & voornaam niet te vermelden!
Inschrijven kan ook via E-mail: robertsaelens@telenet.be

U KOMT TOCH OOK?
Noël, Hubert en Jan.

