
Abdij van Sint-Vaast waar ook het
museum  van  Schone  Kunsten
gehuisvest  is.  De  grote  sobere
ruimtes  rond  de  binnenplaats  en
de  2  opvallende  grote  elegante
kloosters  bieden  een  prachtig
kader voor de museumcollecties. 

Atrecht
Het graafschap Artesië maakte geruime
tijd  deel  uit  van  de  Bourgondische
Nederlanden. In 932 veroverde de graaf
Arnulf I van Vlaanderen Artesië. Zo werd
Artesië  geruime  tijd  bij  Vlaanderen
ingelijfd.

We  bezoeken  de  grote  markt  met  zijn
uniek  geheel  van  zeventiende-eeuwse
huizen in Vlaamse barok. Vervolgens het
Heldenplein  met  zijn  Belfort  en
gildehuizen. Bezichtigen van enkele zalen
van het stadhuis.

N-VA Molenbeek-Jette
i.s.m.
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Dowaai
In de 16e eeuw was Dowaai een van
de  belangrijkste  steden  van  de
Nederlanden.  In  1667  werd  ze
veroverd  door  Frankrijk.  De
inwoners,  alhoewel  Franstalig,
waren  Vlaamsgezind.  Hun  leuze
was:

“Tos Flamens, tos Flamens
estons! Par Dieu, por nient

en parleis, car tos summes et
serons Flamens!”

“Wij zijn Vlamingen en wij
zullen Vlamingen blijven
ongeacht welke taal wij

spreken.”

Wandeling  door  de  stad  met
stadhuis  en  prachtig  belfort,  de
OLV-kerk,  het  oorlogsmonument,
de  gedenkplaat  ‘Gloire  au
Vainqueurs  –  1302”,  de  hoofdkerk,  het
Parlement  de  Flandre,  de
Valencijnsepoort.

Busrit  langs een deel van het parcours
van de wielerklassieker Parijs – Robaais
(Roubaix) naar de Pevelenberg.

Wandeling  op  deze  getuigenheuvel,
mooie vergezichten, het beeldje van OLV
ter Potterie uit Brugge en de Pas-Roland.

Terugrit  langs  Flines-lez-Râches,  waar
de  meeste  Graven  van  Vlaanderen
begraven liggen, waaronder Gwijde van
Dampierre.

Wellington-
groeve

Op  20  meter  onder  de
straten  van  Atrecht
ontdekken  we  de  Groeve
Wellington.  In  november
1916  bereidden  de  Britten
het  lenteoffensief  van1917
voor. Een waar netwerk van
ondergrondse  kazernes
werden  door  Nieuw-
Zeelandse  tunnelbouwers
gegraven.  Zij  boden
onderkomen  aan  24.000
soldaten.  De  steengroeve
had  een  strategische
ligging  op  een  paar  meter
van de frontlinie.

Tijdens  een  klim  naar  de
oppervlakte op 9 april 1917
om  5u30  in  de  ochtend
storten duizenden soldaten

zich  in  een  verrassingsaanval  tegen  de
Duitse stellingen. 

Afsluiter
Vlaams avondmaal

in de Vlaamse
taveerne 

“Chez Flavien”

Aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht,
koffie met een verrassingsdessert, drank

bij de gerechten in begrepen.

Praktisch
Zaterdag 22 april 2017
Vertrek autocar: 7u45 stipt
Terugkomst: 23u

We vertrekken vanaf de parking achter 
de Basiliek van Koekelberg
Ruime parkeerplaats, gratis.
Bereikbaar met MIVB (tram 19 en bus 
87) en De Lijn (bussen 212, 213, 214 & 
355)
halte Heilig Hartcollege (voor bus 355 
halte Basiliek)

Inlichtingen: Maurits Camps 
(tel. 0498 34 40 05 & 
e-mail maureliane@skynet.be)
Inschrijving: Maarten Bijnens 
(tel. 0498 80 95 74 & 
e-mail maarten.bijnens@n-va.be)
Schrijf snel in! Er zijn maar 
40 plaatsen. Uiterste 
inschrijvingsdatum 17 april 2016.
Kostprijs € 70 per persoon te betalen 
op BE71 9730 7020 2469 met 
vermelding van naam.
Alles is inbegrepen in de prijs. Bij 
inschrijving gelieve 
vegetarisch/allergisch te melden indien 
nodig. Voor 's middags gelieve een 
picknick te voorzien. Koude dranken 
(cola, limonade, water ...) op de bus te 
verkrijgen voor zij die dit wensen.
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