
2001.....excursie naar Henegouwen en Oost-Vlaanderen  
   

  

Op vrijdag 6 april vertrekt de bus al vroeg 
vanaf het station Bloemendaalzijde. In Sint-
Niklaas wordt een kopje koffie gedronken.  
 
Hierna naar Doornik waar de lunch wordt 
gebruikt. Aansluitend wordt een 
stadswandeling gehouden door de 
oudste stad van België. In deze oude stad 
houdt men herinneringen aan het verleden 
graag levendig, er is genoeg te zien en 
bewonderen aan monumenten en kostbare 
overblijfselen van tweeduizend jaar 
geschiedenis. Doornik heet ook wel "de Stad 
der vijf klokkentorens". (zie foto's).      
 
Na de wandeling gaat we op 
eigen gelegenheid één van de zeven musea 
bezoeken zoals het Museum van de schone 
kunsten, Museum van de tapijtweefkunst en 
textielkunsten of het Museum 
van geschiedenis en sierkunst. Enkelen gaan 
gewoon wat rondwandelen door de stad. 
 
In de namiddag gaat de rit naar Bon-
Secours, waar wij dineren en logeren in het 
familiehotel Melissa.     

 
vijf klokketorens van Doornik 

   

Op zaterdag 7 april 2001 rijdt de bus na het ontbijt naar Mons (Bergen) voor een bezoek aan het 
Stadhuis (1458) met zijn schilderijen, porselein, tapijtwerk, salons en meubilair. De lunch gebruiken 
we in een gezellig restaurant in Bergen. Na de lunch wordt onder leiding van gidsen een historische 
stadswandeling gemaakt. Aansluitend wordt een bezoek aan het reusachtige water- en bouwwerken 
van Strepy-Thieu. Op 4 mei 1982 werd het startschot gegeven tot de bouw van de enorme 
scheepslift waarmee een hoogteverschil van 73,15 m kan worden overbrugd. Het diner gebruiken we 
in ons hotel in Bon-Secours.  

 

 

     

   

 

 

 

 

        stadhuis van Bergen          scheepslift  Strepy-Thieu buiten  scheepslift binnen  

 
Op zondag 8 april rijden wij naar de Oost-Vlaamse stad Aalst. De stad heeft heel wat te bieden. 
Onder leiding van gidsen bezoeken wij in de morgen het oudste Schepenhuis der Nederlanden met 
Belforttoren. Ook de lunch gebruiken we in deze stad. Na de lunch maken we een rondwandeling en 
hierna kunnen we op eigen gelegenheid rondkijken in deze stad. Het slotdiner is in het sfeervolle 
restaurant Keizershof te Chaam. 



              

    

 

         

 

 schepenhuis met belfort in 

Aalst        stadhuis van Aalst                      rondwandeling met gids 
 

  


