Met steun van:

Het Engelse graafschap Kent:
definitief programma
It's now or never !
Onze vereniging is maar één keer 75 jaar jong en dus hebben we een boeiende, driedaagse
busexcursie naar Kent uitgewerkt. Reis van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei 2016 met ons mee naar
de altijd boeiende overzijde van Het Kanaal. Volgende zaken staan op het programma :
Dag 1:
- Brookland heeft een van de meest authentieke kerkjes van de Romney Marsh.
- Rye, niet alleen een fotogeniek stadje, maar ook verwijzend naar de middeleeuwse
handelscontacten met onze streken, o.a. met Ieper
- Winchelsea: nu verstild, maar ooit een belangrijk lid van de Cinque Ports.
- Battle, als plaats waar Willem van Normandië het eiland veroverde, doet zijn naam eer aan. Dit
jaar wordt er speciaal want men gedenkt dat deze historisch slag 950 jaar geleden plaats had.
Dag 2:
- Rochester is ook zo'n onbekende parel van Kent: er is de indrukwekkende kathedraal, er zijn de
sporen van de eerste "krabbels" in het Nederlands en er is een nog altijd indrukwekkende burcht
- Doddington house and gardens is weinig bekend, maar ademt de typische sfeer van een Engelse
landschapstuin.
- Canterbury by night, voor wie dat wil.
Dag 3:
- In Reculver combineren we de kustlijn met een geschiedenis die 2000 jaar geleden al aanving.
Even uitwaaien?
- Richborough castle,ooit de belangrijkste Romeinse toegangspoort tot Engeland, spreekt nu nog
tot de verbeelding.
- Sandwich, waar we vele sporen van de Vlaamse wevers opzoeken, die ooit om
godsdienstredenen op de vlucht gingen.

Wij kunnen onze leden deze uitzonderlijke reis in een quasi vol-pensionformule en met inbegrip van
alle toegangen en een reisbrochure aanbieden tegen de uitzonderlijke totaalprijs van 310 €/persoon
(met een toeslag van 40 € voor wie alleen slaapt). Wie (nog) geen lid is van onze boeiende vereniging
kan al mee voor 335 €/persoon.
Graag overschrijven voor 6 april op rekening nr. BE45 4738 3527 0189 van de Geschied- en
Heemkundige Kring met vermelding van "Kent en de namen van de deelnemers". Daarnaast
stuur je een e-mail naar secretaris Gilberte Decramer via desender.decramer@scarlet.be.
Mocht u hier niet over beschikken, kan u telefonisch contact opnemen (050/21 18 89).
Wie zich door middel van een voorschot eerder al inschreef, ontvangt binnenkort verdere informatie.
De betaling bepaalt uw plaats. Enkel wanneer deze is ontvangen, krijgt u bevestiging van uw effectieve
inschrijving. Bij annulering spreken we eerst de personen op de wachtlijst aan. Wanneer u annuleert op
minder dan 8 dagen vóór vertrek (en er geen vervanger is), dienen wij tot onze spijt toch de kosten aan te
rekenen, daar ook wij geen terugbetaling kunnen verkrijgen.

