PROGRAMMA JENEVERTRIP 2019
Zaterdag 18 mei 2019
OUDENAARDE
8.00 uur stipt:
Vertrek aan de Carrefour in Kuringen, Herkenrodedreef.
Gelieve tijdig aanwezig te zijn.
Onderweg vergasten we onze deelnemers met een zoetig hapje en een drankje.

Tegen 10u30:
Aankomst in Oudenaarde voor bezoek aan Graanstokerij Braeckman.
Rondleiding in de stokerij met daarna degustatie van hun hoog
gewaardeerde distillaten.

Lunch:
Na het bezoek bij Braeckman, begeven we ons
naar Restaurant Het Molenhuis voor onze lunch:
waterkersroomsoep, Rundsgebraad Wilderman
met verse frietjes en als dessert een ijstaartje.
Een drankje bij de lunch en de koffie achteraf is
inbegrepen.
Indien u speciale voedingswensen hebt, gelieve
dit te melden bij uw reservatie.

Namiddag:
Kennismaking met Oudenaarde;
Hoogtepunt om 15 uur: het bezoek onder leiding van
erkende lokale gidsen die ons het verhaal van deze
historische stad op een levendige manier gaan
vertellen. In het stadhuis zullen we de befaamde
collectie zilverwerk, de historische wandtapijten en
andere kunstwerken in het MOU (Museum
OUdenaarde) bewonderen.
Verder voorzien we de nodige vrije tijd om de stad
zelf verder te ontdekken, met bvb het Centrum Ronde
van Vlaanderen, het historisch stadsgedeelte of
gewoon een terrasje doen.

Ca. 18u:
Vertrek naar huis is voorzien tegen 18 uur en vermoedelijke aankomst in Hasselt rond 20 uur.
Praktisch
Deelnameprijs: 52 euro voor vzw-leden en 57 euro voor niet-leden.
Inbegrepen: de uitstap in een comfortabele bus, de rondleiding bij Braeckman met degustatie, het bezoek
aan de historische stad Oudenaarde, de lokale gidsen, de driegangenmenu met drank in restaurant
Molenhuis, het drinkgeld voor de buschauffeur.
Inschrijven kan per mail naar miver@telenet.be, of via telefonisch reserveren op het nr. 0456 02 49 00.
Stort vervolgens het bedrag van 52 (en/ of 57 euro) per persoon op rekening IBAN BE51 7351 1312 8862
van de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt met de vermelding “jenevertrip 2019 en je GSM-nummer”.

