
    

 

 

 

 

Beste koorleden en familieleden, 

Dit jaar zetten wij de traditie verder en meldt zich een nieuwe koorreis 
aan op zaterdag 14 september 2019. 

Hier volgt de dagplanning: 

• om 9.15 uur stipt spreken we af aan Eperon d’Or (Prins Albertlaan 5, Izegem), waar we onze 
wagens kunnen parkeren op hun parking of aan de overkant van de straat. 

• om 9.30 uur worden we verwacht in ‘De Brasserie’ (Grote Markt 22) in Izegem waar we een 
heerlijk kopje koffie en een croissant aangeboden krijgen. 

• om 10.30 uur krijgen we een geleid bezoek en doen we de ‘Schoenentour’ in het  
Eperon d’Or-museum, waar een collectie van 3700 paar schoenen op ons wacht. 

• om 12 uur worden we terug verwacht in restaurant ‘De Brasserie’ voor een verzorgde lunch 
(soep – hoofdgerecht – dessert – koffie). 

• om 14.30 uur bezoeken we het museum ‘Stoom en Stroom’ waar we onder andere de 
grootste stoommachine van het land ontdekken en waar vanaf het jaar 1901 de elektriciteit 
voor de Izegemse regio werd geproduceerd. 

• om 16 uur trekken we dan naar het café ’t Elfde gebod (Kerkplein 9, voor de St-Tillokerk) 
waar we een volksspelencompetitie organiseren en uiteraard de dorstige mens kunnen 
laven. 

• Einde van het stadsbezoek wordt voorzien rond 17.30 uur. 
• Aankomst in Roeselare rond 18 uur. 

U kunt voor dit alles inschrijven aan de democratische prijs van € 42 per persoon. Daarin is alles 
inbegrepen behalve de drank bij het eten en de volksspelen, maar die krijgt u aangeboden door de 
koorkas. 

Inschrijven kan, ten laatste op 31 augustus 2019, bij Dirk Berkein door een mailtje te sturen met 
vermelding van het aantal personen ( dirk.berkein@skynet.be ) of te telefoneren op 051 205795 of 
0477 236432 (graag vanaf 18 u of in het weekend). 

Gelieve bij inschrijving € 42 p.p. over te schrijven op het rekeningnummer BE 63 4675 3556 7908 van 
het Vocaal Ensemble Sancti Cordis te Roeselare. 

Tot op 14 september!  

Het koorbestuur. 
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