Diest, 14 september 2021

Beste Vrienden,

Graag nodigen we jullie uit op onze herfstuitstap op zondag 24 oktober 2021 naar Lier, het stadje van o.a. Felix
Timmermans, de Zimmertoren en de Lierse kant.
Vermits Lier perfect te bereiken is met de trein kiezen we hiervoor
Programma:
8:35u Vertrek station Diest spoor 1 met de rechtstreekse IC 2929 richting Antwerpen-Centraal
9:16u

Aankomst in Lier met aansluitend een koffie/thee met een Liers Vlaaike in Het Moment op de Grote Markt

10:30u Begeleide historische stadswandeling
12:30u Middageten in het Hof van Aragon:
Champignonroomsoep
Varkenshaasje met schorseneren en kroketten
Brésilienne gebak
1 drank (wijn, bier, frisdrank), waters aan tafel en koffie/thee inbegrepen
14:30u Bezoek met gids aan de Sint Gummaruskerk met het reliekschrijn en de schatkamer
15.30u Bezoek met gids aan het begijnhof
16:30u Einde bezoek en vrije tijd
Voor 65+ geldt het seniorentarief van € 7,20. Voor jongsten onder ons is er het weekend ticket van € 8,20.
Voor beide biljetten H/T is er op zondag geen uur beperking, d.w.z. dat we om 8:35u kunnen vertrekken.
Zorg zelf wel tijdig voor een treinticket (niet inbegrepen). Laat het ons weten als je met eigen vervoer naar Lier
komt. We zien elkaar dan in Het Moment op de Grote Markt 40.
Inschrijven kan door betaling van €40,00 per persoon op rekening BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het
Stedelijk Museum en Archief Diest vzw met vermelding ‘Lier’. Wij verwachten uw betaling vóór 14 oktober 2021.
In de prijs begrepen: koffie/thee met Liers Vlaaike; middageten met 1 drank, waters, koffie/thee, gidsen en
inkomgelden. Niet inbegrepen: vervoer en een (aangename) verrassing.
Tijdens de reis en het bezoek houden we ons uiteraard aan de op dat moment geldende regels i.v.m. Covid-19.
Vergeet zeker uw mondmasker niet!
We hopen dat jullie deze uitstap zullen ervaren als weer een stap in de richting van het ‘rijk van de vrijheid’.
Vriendelijke groeten
Namens het Bestuursorgaan
Guy Hanegreefs
Voorzitter

