In samenwerking met

Omtrent Van eyck, De bOurgOnDiërs in gent
zaterDag 25 juli 2020
Voor corona in alle hevigheid onze aandacht begon op te slorpen was Jan Van Eyck goed op weg om
een jaar constant in de belangstelling te staan.
Corona stak al stokken in veel wielen. Ook bij Soltero. Ons gepland bezoek aan de Sint-Pietersabdij
met een uitgebreid exposé over de eet- en drankgewoonten van de monniken in de middeleeuwen
werd door corona verbannen. Enkel groepen van maximum tien personen worden nog in de abdij
voor een standaardrondleiding toegelaten.
Gelukkig is Jan Van Eyck nog in de buurt en inspireerde hij de Gentse gidsen om ons met een
wandeling in het historisch hartje van Gent te verblijden. Een wandeling met speciale aandacht voor
de levensstijl ten tijde van Filips de Goede. Waren de mensen uit dit tijdperk echt wel zo
Bourgondisch als algemeen aangenomen? Wat at en dronk men?

tijDsschema
14u 30
15u
17u

17u 45
19u 15

Afspraak aan het standbeeld voor het NTG op het Sint-Baafsplein,
dus naast het belfort kant kathedraal
Start gidsbeurt
Einde gidsbeurt op de Korenlei
afscheid van wie naar huis gaat
aperitiefje op een nabijgelegen terras in afwachting van het avondmaal
Avondmaal restaurant De Abt
Vertrek restaurant De Abt
ofwel trekken we naar de foor op het Sint-Pietersplein
ofwel doen we nog een afsluitend terrasje

inschrijVen





Schrijf voor 23 juli 7,5 € (leden) of 9 € (niet-leden) over naar rekeningnummer “BE65 3631 1331
1396 (BIC BBRUBEBB)”, op naam van “Soltero” met vermelding “ACT/Gent/resto:ja/nee/GSMnummer”.
De Abt heeft slechts plaats voor “12 apostelen”, aarzel niet om je in te schrijven als je mee wilt
gaan eten, de prijs van het gekozen gerecht is bijkomend te betalen
Belangrijk: recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulatie na de inschrijvingsperiode is
mogelijk tot 3 dagen voor de activiteit.

cOrOna VerPlichtingen
Volgens de recentste corona-maatregelen vraagt Toerisme Vlaanderen dat iedereen tijdens de
gidsbeurt een mondmasker draagt en in de mate van het mogelijke afstand te houdt.

meer infO
Alain Deraedt – 0472 611 236 – soltero@vtbkultuur.be

