25 augustus 2019

Herfst Uitstap

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest

Zondag 6 oktober 2019
Deinze—Izegem—Roeselaere
Voor onze herfstuitstap kozen we voor u Deinze, Izegem en Roeselare uit. Ook nu misschien
geen voor de hand liggende locaties, maar toch...

Na een koffie/thee in ‘Het groot verzet’ bezoeken we het MUDEL, het Museum van Deinze en
de Leiestreek. Naast de collectie betreffende de lokale geschiedenis van Deinze en in die zin
te vergelijken met ons eigen stadsmuseum, toont het MUDEL een rijke collectie werken van
‘kunstenaars aan de Leie’ zoals Minne, De Saedeleer, Van Rysselberghe, Van de Woestyne,
Raveel,…

Voor de lunch laten we ons verwennen in de
feestzaal Ruytershove in Izegem.
We starten met 2 kaaskroketjes, gevolgd door
kalkoengebraad archiduc met groenten en aardappelnootjes en sluiten af met appeltaart. Koffie/thee, water en 2 x bier of wijn inbegrepen.
Mits tijdig doorgegeven kan voor een glutenvrije
maaltijd gezorgd worden.
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Na de lunch rijden we naar het centrum van Izegem dat vandaag de dag gedomineerd wordt door de
fabriek van Vandemoortele. In de 19de en 20ste eeuw was Izegem een belangrijk centrum voor de productie van schoeisel en borstels. Ook hier blijft enkel de herinnering levendig gehouden in de voormalige schoenfabriek ‘Eperon d’Or’, momenteel in gebruik als industriële erfgoedsite.
Het museum herbergt de schoenen- en borstelcollecties van de stad Izegem. Met een gids doen we de
‘schoenentoer’. Daarna is er gelegenheid om de rest van het museum te bezoeken.

Na het bezoek rijden we naar Roeselare waar
er ruim tijd voorzien een terrasje te doen. Vergeet de ‘Rodenbach’ niet. Ter plaatse smaakt
die zeker beter!
Rond 20.00 uur zijn we terug in Diest
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Praktisch:
•

07.30 uur

Vertrek aan de parking boven op de Citadel

•

10.00 uur

Deinze: eerst koffie en daarna bezoek aan het MUDEL

•

12.30 uur

Lunch in feestzaal Ruytershove

•

14.30 uur

Bezoek aan Eperon d’Or

•

16.30 uur

Vrije tijd in Roeselare

•

17.45 uur

Vertrek naar Diest

•

20.00 uur

Aankomst voorzien in Diest

Kostprijs:

€ 65,00—Houders van een geldige MuseumPASSmusées betalen € 60,00.

Inbegrepen:

Inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, gidsen in Izegem, inkom in beide musea,
koffie/thee, lunch (2 x drank en koffie/thee inbegrepen).

Inschrijven kan tot 25 september door het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekening
BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief
Indien bij annulering geen vervanging gevonden wordt, worden de reëel gedane kosten aangerekend.
Deze informatie kunt u, zoals steeds, nalezen op onze website www.vsmad.be. Heeft u vragen,
neem dan gerust contact op via ons e-mailadres: info@vsmad.be of telefonisch op het nummer
0477-840 828.
Wij hopen u op deze uitstap te mogen verwelkomen.
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