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Geachte Heer,Mevrouw, 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 21 april om 15.00 uur, in 

het “ Vlaams Ontmoetingscentrum “ -De Gulden Spoor “ – 't Zand 22 te Brugge.                                    

                                                  

            HET LAM GODS EN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS- Gerard Bauwens 

             ******************************************************************* 

In de nacht van 10 op 11 april 1934 werden in de Gentse Sint-Baafskathedraal 2 panelen gestolen 

van het wereldberoemde schilderij” De aanbidding van het Lam Gods “. 

Een paneel kwam snel terecht, maar het andere, “ De Rechtvaardige Rechters” is tot op vandaag 

onvindbaar. De omstandigheden van de grootste kunstdiefstal, het onderzoek en de mogelijke 

vindplaatsen worden in deze lezing toegelicht door Gerard Bauwens. 

Kortom, een unieke belevenis voor wie altijd al het fijne wilde weten over deze mysterieuze ver- 

dwijning . 

 

             DONDERDAG 19 MEI : DE CONDOR EN DE KOLIBRIE – Mark Heirman 

             ****************************************************************** 

In “ de condor en de kolibrie “ brengt Marc Heirman, die al zijn hele loopbaan lang gefascineerd is 

door het samenspel van conflict en harmonie, een heldere en genuanceerde kijk op de wereld sinds 

1989. Een wereld waar wrede oorlogen zijn uitgevochten maar waar ook hoop en vrede is. 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINSDAG 24 MEI : DAGUITSTAP NAAR DE AVESNOIS MET GIDS PHILIPPE DESPRIET . 

 

****************************************************************************** 

                                  VERTREK om 7.15 uur aan parking “ Steenbrugge “ 

Onder de deskundige leiding van Philippe Despriet bezoeken we het mooiste van deze streek. 

Bavai ( het antieke Bagacum, Romeins knooppunt in Gallia Belgica,uitstralingscentrum van Gallo -

Romeinse cultuur . 

Rit door degroene Avesnois, water en hagenrijk.Prachtige pijlerkapelletjes. 

Gastronomisch bekend voor zijn kazen:Maroiles en carré d'Avesnes . 

Gezamelijk middagmaal in Maroilles. 

Halte aan en rond de abdij van Maroilles. 

Grand- Fayt met zijn machtige watermolen en de vele typische hoeven. 

Wandeling in Avesnes-sur-Helpe, de door Vauban tot een machtige vesting uitgebouwde stad. 

Dompieere-sur-Helpe : Overdekte bron, centrum van volksverering tot Saint -Elton . 

Via Maubeuge,Bavai en Valenciennes naar Saint -Amand -les-Eaux, Doornik en Kortrijk. 

Avondstop in de “ Vlasblomme “ in Kortrijk voor verzorgde broodplank. 
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