BiJeVa vzw

Gidsen
Gidsen

nemen je 24 uur mee
naar
cultuurhistorische stadjes en onverkende plekjes
in de plooien van Vlaanderens mooiste landschap
Extra zal je ervaren als een uitroepteken achter
kwaliteit, charme en belevingsgehalte.

Praktische info:
Voor elke gidsbeurt (anderhalf à twee uur) betaal je 4 euro
(voorinschrijving) of 5 euro (ter plaatse)*.
Alleen voorinschrijving garandeert dat je terechtkomt
in een groep van max. 20 personen.
Voorinschrijven doe je als volgt:
stuur een mailtje naar info@gidsenvlaamseardennen.be of
bel naar (0476) 56 78 40 en schrijf daarna het bedragje over
op rekeningnummer BE 77 6528 3039 3642.
Vermeld telkens “gidsmarathon” + uw naam of groepsnaam
+ aantal deelnemers + nummer gekozen rondleiding (R…).
*Dranken en hapjes zijn niet in de prijs inbegrepen.
Zin in een ander arrangement van Gidsen Vlaamse Ardennen Extra?:

www.gidsenvlaamseardennen.be
V.U. Alain Goublomme, Ommegangstraat 17 – 9667 Horebeke
Gidsen Vlaamse Ardennen extra ‘verboden op de openbare weg te werpen’

De onafhankelijke en autonome vrijwilligersvereniging:
• haar kerntaak is het bestrijden van kinderarmoede
in Oost-Vlaanderen en de ouders helpen bij hun
sociaal en maatschappelijk functioneren.
• haar doelgroep is hoofdzakelijk van origine Vlaamse
gezinnen die, al of niet verborgen, in armoede leven.
• haar middelen zijn vrijwillig(st)ers.
BiJeVa-activiteiten
Helpen bij het maken van eigen keuzes, doen we met
9 services te verlenen in het thuismilieu. Deze gaan van
vriendschappelijke huisbezoeken over onmiddellijke
dienstverlening tot bemiddeling in contacten met instellingen
en dienstverleners.
Ondersteunen om erbij te horen, doen we in een
buitenhuisaanbod met laagdrempelige toeleiding naar:
• 2 zomervakanties voor kinderen van 6 – 13 jr.
• daguitstappen
• sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
MEER INFO
www.bijev a.be
0499 24 54 36
Wij reiken fiscale
attesten uit waarmee schenkers van
minstens 40 euro
per kalenderjaar
aanspraak kunnen
maken op 45%
belastingreductie
v/h bedrag v/d gift

Gidsmarathon
weekend
van 9 en 10 mei 2015
Maak een rondje Vlaamse Ardennen
en doe kinderen die het moeilijk hebben
een groot plezier

De prijs die je betaalt, gaat naar de vzw BiJeVa
www.bijeva.be

Programma rondleidingen
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Zaterdag 9 mei

Zaterdag 9 mei

Zondag 10 mei

R1. - 15 -17 uur: Horebeke. Unieke protestantse enclave.
In de geuzenhoek van Korsele vertellen we je hoe protestanten
hier verscholen leefden na de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw
en waarom zelfs Vincent van Gogh hier even langskwam.
Bij muziek uit een v/d kostbaarste orgels uit de regio en een glaasje
wijn maken we een babbeltje met de dominee en “zijn” geuzen.

R4. -20 - 22 uur: Wortegem-Petegem. De geur van de historie.
Het lokale gidsencollectief doet ook graag wat extra’s. Deze
gedreven vertellers nemen je mee op een reis doorheen de
geschiedenis van het verdwenen kasteel van Elsegem en zijn
bewoners. Documenten, foto’s en artefacten uit het archief van de
familie de Ghellinck, bewaard in de Bibliotheca Elseghemensis,
tonen stap voor stap hoe deze vergeten geschiedenis herschreven
wordt. Afsluiting met verrassing.

R7. - 6.30 - 8.00 uur: Zulzeke. Verborgen parels.
Op stap langs historische boerderijen, beboste heuvels, een
watermolen… krijgen we te horen waaraan het te danken is dat hier
elk jaar de Ronde van Vlaanderen voorbijkomt. In het dorpskerkje
bewonderen we meestal verborgen kerkschatten op een plek waar
we eigenlijk niet mogen komen. In een volkscafé praten we na over
ons avontuur.

Vertrek om 15 uur aan de kerk van Korsele, Korsele 39

Vertrek 06.30 uur a/d Sint-Jan in de Oliekerk, Zulzekestraat 28

Samenkomst om 20 uur op het parkeerterrein van domein de
Ghellinck, Kortrijkstraat 74.

Zondag 10 mei
R5. -0.00 – 2.30 uur: Ronse. Van hersenschim tot pelgrim
De Sint-Hermescrypte is een schitterende ondergrondse
kathedraal en Sint-Hermes een van de grootste genezers van zijn
tijd.We maken een enigszins lugubere dooltocht doorheen dit
elfde-eeuwse bouwwerk naar verborgen grafkamers en
verklappen je rond een waterput waarom die van Ronse toch
zotten zijn gebleven. In het café De Vrijheid klinken we op de
draaglijke lichtheid van het bestaan.
Vertrek om middernacht aan de Sint-Hermeskerk aan de
Kleine Markt, Ronse.

R2. - 18 -20 uur: Geraardsbergen - Van alle kanten.
In de Sint-Bartholomeuskerk beluisteren we hemelse beiaardmuziek. Daarna vertelt de conservatrice van het Chantillymuseum
je tijdens een partijtje kantklossen alles over de techniek en de
geschiedenis van dit heerlijke ambacht. In een statig herenhuis
op de Markt bieden we jou een hapje en een drankje aan.

R6. - 3.30 – 6.00 uur: Ronse. Van weerwolf tot Wagner.
In het muziekbos werd voor het eerst over de “Vlaamse
Ardennen” gesproken. We
maken een zotte-morgenwandeling vol verhalen over
mysterieuze verschijningen en
bewoners.

Vertrek om 18 uur op de Markt van Geraardsbergen

R3. -20.30-22.30 uur: Geraardsbergen - Van Muur tot Muurke.
Langs de middeleeuwse steegjes van Geraardsbergen klimmen we
over bonkige kasseien naar de top van de Muur, om te genieten van
een one-million-dollarview over de lichtjes van de Vlaamse
Ardennen en te luisteren naar verhalen over krakelingen en druïden.
We zakken dan samen af naar het huis van de brouwer en proeven
het “Muurken”.

Vertrek om 20.30 uur op de Markt van Geraardsbergen

We zetten onze picknickmand neer en wachten tot de eerste
zonnestralen ons de kleur van de bos hyacint tonen

R8. - 8.30 - 10.00 uur: Pamele. Scheldegotiek en zwarte zusters.
De gids vertelt je waarom de 13de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk
zowel buiten als binnen zo bijzonder is. Aan de overkant van het
plein bouwden Augustinessen kort daarna een klooster, waar ze les
gaven en zieken verpleegden. De nog zichtbare sporen ervan zijn
ronduit overweldigend.
Vertrek 8.30 uur a/d kerk, Pamelekerkplein, Oudenaarde

R9. - 10.30 - 12.00 uur: Oudenaarde. Het bier van Liefmans.
Oudenaarde is bekend om haar donker bier maar eeuwenlang was
ook fruit een van de vaste ingrediënten in brouwketels langs de
Schelde. Je krijgt een rondleiding langs glazen, flessen
en kuipen en je mag daarna in een gezellige pub proeven van een
Fruitesse, een Cuvée Brut of een kriek.
Vertrek 10.30 uur aan Aalststraat 200, Oudenaarde

R10. -13.00- 15.00 uur: Michelbeke. Natuur en muziek langs de
Zwalm.
De oude bovenslagwatermolen is het vertrekpunt voor
wandelingen doorheen het natuurgebied Middenloop Zwalm en
langs het Mijnwerkerspad. We vertellen je wat we met stromend
water en molenstenen kunnen produceren en maken de liefde
tussen de paarse schubwortel en populieren, het steenuiltje en
knotwilgen en de grote gele kwikstaart en molenraderen veel
boeiender dan de fifty shades of grey.
Vertrek 13.00 uur a/d molen, Boembeke 18, 9630 Brakel

Vertrek om 3.30 uur a/d
kerk van Louise Marie, La
Salettestraat, Maarkedal.

Ter afsluiting van deze gidsmarathon brengt Marijn
Devalck hier een muzikale ode aan de Vlaamse
Ardennen.

