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Daguitstap naar Brugge 

 
Bezoek ‘Achter de schermen van het concertgebouw’ 

Geleide wandeling ‘De Brugse Godshuizen’ 

 

Dinsdag 17 mei 2022 
 

 

 

Beste Collega, 

 

In Brugge vind je nog 46 godshuizen, eilandjes van stilte in de drukke stad. Je herkent ze aan hun 

bouwwijze die door de eeuwen heen gelijk bleef én aan de naam van de stichter en de 

stichtingsdatum, aangebracht op de gevel. 

Voor wie wilden de stichters eigenlijk zorgen? 

Of dachten ze vooral aan hun eigen zielenheil? 

En hoe zorgt het OCMW vandaag voor deze aloude caritatieve instellingen? 

Onze gids vertelt je hun verhaal en toont je unieke plekjes. 

 

Sinds de opening in 2002 (dit jaar viert men er de 20ste verjaardag!) is het Concertgebouw in Brugge 

een icoon en één van de 1001 gebouwen in de wereld ‘to see before you die’. De gerenommeerde 

architectuur, de fantastische akoestiek, de kunstcollectie en het programma maken het tot een 

bruisende ontmoetingsplaats voor meer dan 150.000 bezoekers per jaar. Eigen concerten en 

dansvoorstellingen van wereldklasse wisselen af met evenementen in zaalgebruik. 

Wij krijgen de kans om niet enkel de verschillende zalen en ateliers te bezoeken, maar vooral krijgen 

wij een inzicht in de werking ‘achter de schermen’ van deze cultuurtempel. 

 

 

                                                          

 

 

  

                                                                                                           

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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PROGRAMMA: 

 

 

 

o 07.30 uur -Vertrek uit Zellik - Parking aan politiekantoor  

Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den Hoorinck (Code Z bij jouw overschrijving) 

o 08.00 uur - Vertrek uit Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef (Code A bij jouw 

overschrijving) 

o 09.30 uur - Aankomst aan ’t Zand in Brugge 

o Wandeling in groep naar Brouwerij Halve Maan (10 minuten) 

o 09.45 uur - Koffie of thee en sanitaire stop in Brouwerij Halve Maan 

De groep wordt opgedeeld in 2 

o 10.30 uur - Start van respectievelijk Wandeling Godshuizen / Bezoek aan 

Concertgebouw  

o 12.00 uur - Einde ochtendactiviteiten 

o 12.30 uur - Aperitief in Brouwerij Halve Maan, gevolgd door middagmaal: 

 

OFWEL: vegetarisch menu (Code V bij jouw overschrijving) 

 

OFWEL: menu Zytholoog 

Voorgerecht: Tortelloni met eekhoorntjesbrood en mascarpone 

 

Hoofdschotel: 

OFWEL: Kabeljauwhaasje met broodkorst - Tierenteynmosterd - Tomatenfondue 

- Blanke botersaus (Code K bij jouw overschrijving) 

 

OFWEL: Gebakken varkensfilet - Gerookte erwtenmousse - Warme groentjes – 

Wafelaardappeltjes (Code VA bij jouw overschrijving) 

 

Nagerecht: Notentaartje met chocolade en karamel. 

 

 

o 14.30 uur - Einde middagmaal  

o 15.00 uur - Start van respectievelijk Wandeling Godshuizen / Bezoek aan 

Concertgebouw 

o 16.30 uur - Einde namiddagactiviteiten en aanvang ‘vrij uur’ 

o 17.30 uur – Koffie/thee en broodjes in Brouwerij Halve Maan 

o 18.30 uur - Vertrek bussen uit Brugge 

o 20.00 uur - Aankomst bussen in Aalst en Zellik. 
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

o Voor de deelnemers bedraagt de kostprijs 70 euro per persoon voor de maaltijd ‘s middags 

en de koffie/thee en broodjes na de activiteiten. Het bestuur doet een speciale financiële 

inspanning omwille van het jubileumjaar en neemt de kosten van de bussen, de gidsen, de 

ochtendkoffie en het aperitief ‘s middags ten laste.  

o De leden betalen zelf voor de drank aan tafel en voor de extra consumptie(s) in de 

namiddag. Opgelet: in de Halve Maan zal er 1 rekening worden aangeboden per tafel. 

o Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub KBC Brussel vanaf 8 april tot en met 19 april 2022. 

Graag volgende mededeling bij jouw overschrijving:  

- Brugge + code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik 

-      +   OF code V voor een vegetarisch menu  

        OF code K voor het kabeljauwhaasje  

        OF code VA voor varkensfilet.  

Opgelet: na 19/4 (en evenmin op de dag zelf) zal het gekozen menu niet meer kunnen 

worden gewijzigd. 

 

AANDACHT:  

Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 8 april 2022 voor je betaling. 

Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 inschrijvingen moeten wij om 

organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

 

 

BELANGRIJK:  

 Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten 

deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering.  

 Aangezien er voor de wandeling “Godshuizen” moet gestapt worden, is aangepast schoeisel 

een aanbeveling.  

 Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats:  

 

o Bij vertrek uit Zellik:  

 Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341  

 of Bert Demunter – GSM 0475/252 714  

o Bij vertrek uit Aalst:  

 Jean-Paul Deville – GSM 0494/638 311 

 of Chris François – GSM 0485/432 472. 

 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij Bert Demunter of bij 

 Leo Verhoeven (0470/850 187).  

 

 

Wij verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 

  


