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Beste Markante dames,
Gelukkig nieuwjaar
In deze tijd van het jaar wensen we elkaar zalige momenten
en heel veel geluk toe. Dat is een mooie gewoonte, maar
geluk toewensen zou eigenlijk niet mogen beperkt blijven
tot deze periode.
Geluk, zegt Leo Borremans, is een tweeling. Het gaat in de
eerste plaats om ‘zelf’ gelukkig te zijn. Anderzijds gaat het
ook om bij te dragen aan het geluk van ‘anderen’.
Ons Markant vindt het belangrijk om te helpen ‘ gelukkig
maken ‘, dit doen we door mensen bijeen te brengen,
ervoor te zorgen dat we samen ernstig kunnen zijn, kunnen
leren, maar vooral door te genieten en plezier te maken
met elkaar. Weet dat je het geluk niet te ver moet zoeken,
het zit vooral in de kleine dingen.
Ik start dan ook heel graag dit nieuwe jaar met een fijne vers van Toon Hermans
Geluk is geen kathedraal
Misschien een klein kapelletje
Geen kermis luid en kolossaal
Misschien een carrouselletje
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw
Maar nu en dan een zonnetje
Geluk dat is geen Zeppelin,
Hooguit een ballonnetje
Fijne nieuwjaarsgroeten
Caroline Bonte-Vanraes
Uw regiovoorzitter
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Orchidee
Do 21 februari 2019
Culinair tafelen
Salons Vaernewijck
Kuurne

Plus+ werking met partners
Graag nodigen we jou en je partner uit om samen met ons culinair te
tafelen bij Salons Vaernewijck in Kuurne.
Genieten van het gezellig samenzijn, een aangename ontmoeting.
Volgens Marcel Vandemaele, een verteller om U tegen te zeggen, is
‘een dag niet gelachen een dag niet geleefd’.
Met wat humor, tristesse en realiteit weet hij ons te boeien met zijn
prachtige verhalen. Een echte West Vlaming die ons meeneemt in
zijn vertelsels ‘uit het leven gegrepen’.

Praktisch
Waar: Feestzalen Vaernewijck, Hulstsestraat 217, Kuurne
Uur: Welkom om 11u45
Deelname: €65 (aperitief – hoofdgerecht – koffie – 1 drankje)
Inschrijven: ten laatste een week vooraf bij Katrien Dousy katrien.dousy@telenet.be
of 056 41 12 72 of 0479 93 41 71
Betaling: BE70 4685 2210 8125 van Orchidee (Naam + afdeling + telnr vermelden)
Do 14 maart 2019
Theatervoorstelling
‘Hola, zomaar oma’
Leen Persyn

Oma of opa worden, een prachtig geschenk dat je leven kleur geeft,
energie, een nieuw elan. Leen Persijn geeft gestalte aan een vrouw
die plots verneemt dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt haar,
ze kan niet de blijde reactie geven die dochter en schoonzoon
hadden verwacht. Ze heeft tijd nodig om zich in die nieuwe rol te
vinden. Kortom, een toekomstige oma die zich een weg zoekt in de
overgangsfase tussen tweede en derde leeftijd.
Het wordt een confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar
ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst, poëzie en
liederen. Zeer prachtig en zo herkenbaar muzikaal theater.

Praktisch
Waar: Restaurant feestzaal Ter Biest, Lauwbergstraat 237, Lauwe om 14u30
Deelname: €25 (Lezing + koffie met verwenbordje)
Inschrijven: vóór 7 maart bij Katrien Dousy katrien.dousy@telenet.be
of 056 41 12 72 of 0479 93 41 71
Betaling: BE70 4685 2210 8125 van Orchidee (Naam + afdeling + telnr vermelden)
Vr 26 april 2019
‘Madammenlunch’

’t Balladehof heet ons van harte welkom. We ontmoeten elkaar in de
prachtige hoeve, te lande in Zwevegem. De madammenlunch,
ondertussen al goed gekend bij onze Markant dames, is een gezellig
samenzijn, een markante ontmoeting, sfeervol en vooral samen
genieten van een heerlijke maaltijd…
Sorry mannen! Enkel voor de markante dames!
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Praktisch
Waar: Restaurant ’t Balladehof – Hoogstraat 15 - Zwevegem
Uur: Welkom om 11u45
Deelname: €33 (aperitief – hoofdgerecht – koffie – 1 drankje)
Inschrijven: ten laatste een week vooraf bij Katrien Dousy katrien.dousy@telenet.be
of 056 41 12 72 of 0479 93 41 71
Betaling: BE70 4685 2210 8125 van Orchidee (Naam + afdeling + telnr vermelden)
Do 20 juni 2019
Tijdens een bezoek aan de stoeterij De strohoeve in Elsegem, maken
Daguitstap
we kennis met de passie van Willy Naessens. Samen met een gids
Wortegem-Petegem
bezoeken we de paardenstallen, het unieke koetsenmuseum en als
Oudenaarde
het weer het toelaat krijgen we een demonstratie van het
paardenzwembad en de paardenmolen.
Tijdens de lunch in de Hooiopper kunnen we genieten van een weids
vergezicht op de groene Vlaamse Ardennen.
In de namiddag staat een bezoek aan het Hoevegebouw van Domein
Ghellinck en een bezoek aan het mosterdbedrijf Camps op het
programma. Vooraleer we huiswaarts vertrekken genieten we nog
van een heerlijk Vlaams biertje met een boterham.
Praktisch:
8u30
Opstapplaats Lange Munte, Ambassadeur Baertlaan, Kortrijk
8u45
Opstapplaats watertoren, Waregem
9u30
Bezoek Strohoeve Wortegem-Petegem
12u00
Lunch Hooiopper
14u00
Bezoek Hoevegebouw Domein Ghellinck
16u00
Bedrijfsbezoek Camps
17u30
Brood&Bier
19u00
Terug huiswaarts
Deelname: €68 (bus, inkom Stohoeve, lunch, gids domein Ghellinck, inkom bedrijf, avondmaal)
– drank aan tafel niet inbegrepen
Inschrijven: vóór 6 juni bij Katrien Dousy katrien.dousy@telenet.be of 056 41 12 72
of 0479 93 41 71
Betaling: BE70 4685 2210 8125 van Orchidee (Naam + afdeling + telnr vermelden)

Kunst&Cultuur
Wo 3 april 2019
Daguitstap Brussel
AfricaMuseum en
Kanal-Centre Pompidou

Voor wie zin heeft in een vleugje cultuur…
Het verhaal van het AfricaMuseum begint bij de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel, waarbij het koloniale luik van de
tentoonstelling ondergebracht werd in het Koloniënpaleis in
Tervuren. Voor de immense schat aan objecten liet koning Leopold II
in 1910 een nieuw museum bouwen, ook met het oog op
wetenschappelijk onderzoek. Na jarenlange werken voor een
grondige modernisering, kan de bezoeker vanaf december 2018 via
een ondergrondse sleuf het vernieuwde AfricaMuseum binnenstappen. Het werd een hedendaagse instelling, die de controversiële
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erfenis niet onder de mat veegt, maar met veel respect de grootste
collecties ter wereld over Midden-Afrika tentoonstelt.
Kanal-Centre Pompidou is ondergebracht in de Citroëngarage, een
iconische plaats uit de jaren ’30. De verbouwingswerken tot museum
voor moderne en hedendaagse kunst zijn reeds opgestart. Het
immense gebouw biedt voldoende ruimte om nu reeds grote
kunstwerken en installaties tentoon te stellen, een eigen collectie te
verwerven en allerlei creatieve evenementen te organiseren. Een
ideaal moment om kennis te maken met het gebouw, hoe het was
als industriële site, om later met verwondering het nieuwe museum
te kunnen ervaren.
Praktisch:
8u00
Vertrek te Kortrijk, Lange Munte, Ambassadeur Baertlaan
8u15
Vertrek te Waregem, carpoolparking aan watertoren
10u30
geleid bezoek aan het AfricaMuseum Tervuren
12u30
Middagmaal ter plaatse in restaurant Tembo
Rond 14u vertrekken we met de bus naar Terkamerenbos, voor een mooie lentewandeling en
een kleine boottocht naar het eilandje met de romantische chalet Robinson
16u30
Geleid bezoek aan Kanal-Centre Pompidou
18u30
Vertrek huiswaarts
Deelname: €79 incl. alle bezoeken + middagmaal (met 1 glas wijn, water en koffie)
Inschrijven: via mail sol.deborchgrave@skynet.be of gsm 0486 07 34 30
mvv naam, afdeling, gsm-nr en opstapplaats. Nadien overschrijven
Betaling: op rekeningnummer BE14 7380 2498 3683 van Markant Kunst & Cultuur.
PS. Dames die al in het bezit zijn van een museumPASSmusée, moeten slechts €69 betalen.
Gelieve dit bij inschrijving te melden en zeker je pass bij te hebben tijdens de uitstap – hij is
geldig in Kanal-Centre Pompidou.
Ma 11 februari 2019
‘Green Book’ is de nieuwe hartverwarmende film vol humor van de
Filmforum
regisseur Peter Farrelly. Het is een unieke biografische roadmovie
‘Green Book’
over een ongewone en mooie vriendschap. Na de sluiting van zijn
Budascoop Kortrijk
nachtclub in 1962, wordt de Italo-Amerikaanse buitenwipper Tony
Lip (Viggo Mortensen) in dienst genomen als de chauffeur en
bodyguard van de beroemde en fijnzinnige Afrikaans-Amerikaanse
pianist Don Shirley (Mahershala Ali). Voor de concerttoer van de
pianist reizen ze samen door de Zuidelijke Verenigde Staten. We zijn
jaren 60, Tony is blank, Don is zwart en het blanke zuiden van de
V.S. was niet bepaald gekend voor zijn tolerantie tegenover andere
rassen. Onderweg worden ze niet alleen geconfronteerd met
racisme maar ook met hun tegengestelde persoonlijkheden.
Met hun uitstekend acteerwerk vormen Viggo Mortensen en
Mahershala Ali een prachtig team.
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Een echte feel-good film vol humor en menselijkheid, met
tussendoor de mooie pianomuziek van Don Shirley.
‘Green Book’ wordt een van de beste films van het jaar genoemd.
Misschien wel een Oscar-kandidaat?
Vooraf wordt de film ingeleid door Sven Hollebeke en achteraf
nemen we tijd om na te praten bij een koffie in Brasserie ’t Eiland
tegenover de Budascoop.
Praktisch:
Wanneer: Maandag 11 februari 2019 om 14u
Waar: Budascoop Kortrijk
Deelname: €9 (film en inleiding)
Inschrijven: via liesbeth.malfait@gmail.com of gsm 0478 23 29 80 mvv naam en afdeling
Betaling: BE14 7380 2498 3683 van Markant Kunst & Cultuur (naam + afdeling vermelden)
We kijken ernaar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen!
Di 5 februari 2019
Tijdens een Cultureel stadsparcours in de namiddag maak je kennis
Nationale Cultuurdag
met Brugge: Pièce Unique, Handmade (papier) in Brugge, Geuren en
Markant zet de toon!
kleuren, Fijne leeswaren, Choc! Around the clock!, Het
concertgebouw in al haar facetten... maak vooraf je keuze!
Na wat vrije tijd in de stad wordt je verwacht in het concertgebouw.
Mark Erkens is een rasverteller-pianist. Gezeten achter zijn piano
geeft Marc met woord, klank en een humoristische ondertoon
beklijvende, leerrijke en in ieder geval rake antwoorden op vragen
zoals ‘waarom we sommige muziek geweldig vinden en andere
muziek ons helemaal niets zegt. Of hoe muziek precies in elkaar zit
en hoe we omgaan met muziek.’
Na afloop is er tijdens de receptie een meet&greet voorzien!
Praktisch:
Wanneer: Dinsdag 5 februari 2019 om 14u of om 19u30 avondprogramma
Waar: Stadsschouwburg Brugge
Deelname: €35 voor enkel avondprogramma - €50 voor het volledige programma
Inschrijven: www.markantvzw.be/cultuur
Keuze tussen volledig programma (namiddag én avond) of enkel het avondprogramma.
Wo 12 juni 2019 –
Do 13 juni 2019
Tweedaagse uitstap
Düsseldorf
Insel Hombroich

Düsseldorf, metropool aan de Rijn, is één van de rijkste en actiefste
steden van Duitsland. De oude stad aan het water, met prachtige
moderne gebouwen en winkelcentra en waar de chicste modehuizen
vertegenwoordigd zijn. Maar Düsseldorf is ook een kunststad met
o.a. de niet te missen ‘Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen’.
Medienhafen is dan weer de hippe jonge buurt in de oude haven.
Architecten van wereldklasse als Daniel Libeskind en Frank O. Gehry
drukten hun stempel op de hele stadsvernieuwing.
Insel Hombroich, een heel bijzonder museumpark dicht bij
Düsseldorf.
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In een ongetemd natuurgebied bouwde kunstverzamelaar
Karl-Heinrich Müller open paviljoenen, waar mooie objecten uit
2000 jaar wereld-kunstgeschiedenis afwisselen met topwerken van
de grote Europese Modernen. De Stiftung Hombroich bleef de
jongste jaren uitbreiden, met o.a de Langen Foundation, een
vederlicht paviljoen van de Japanse architect Tadao Ando en sinds
kort de Skulpturenhalle van kunstenaar Thomas Schütte.
In beide wisselen tijdelijke tentoonstellingen, van het hoogste
artistieke niveau, elkaar af.
De hele site is een must voor elke kunstliefhebber.
We voorzien een geleid bezoek aan K20, een modern gebouw in
zwarte graniet met de 20ste-eeuwse kunst van hoger vernoemd
museum, een uitgebreide stadswandeling-met-gids ter
kennismaking met Düsseldorf en eindigen aan Medienhafen, waar
we ook logeren en de avond doorbrengen.
Op donderdag brengen een uitgebreid bezoek, met gidsen, aan de
volledige site van Insel Hombroich.
Tijdens de terugreis zal een tussenstop worden voorzien voor het
avondmaal.
Praktisch:
8u00
Vertrek te Kortrijk, Lange Munte, Ambassadeur Baertlaan
8u15
vertrek te Waregem, carpoolparking aan watertoren
10u30
Geleid bezoek aan het AfricaMuseum Tervuren
12u30
Middagmaal ter plaatse in restaurant Tembo
Rond 14u vertrekken we met de bus naar Terkamerenbos, voor een mooie lentewandeling en
een kleine boottocht naar het eilandje met de romantische chalet Robinson
16u30
geleid bezoek aan Kanal-Centre Pompidou
18u30
Vertrek huiswaarts
Deelname: €400 op basis van tweepersoonskamer met enkele bedden en €460 in single
kamer.
Inbegrepen in de prijs:
Luxe autocar voorzien van alle accommodatie – ontbijt op de bus tijdens de heenreis Overnachtingen met ontbijt in 4*Radisson Blu Media Harbour Hotel, in Medienhafen - Lunch
in ‘Klee’s museumrestaurant’ woe middag (incl. water en koffie) - Diner woe avond (incl. wijn
en water) - Lichte lunch do middag in Insel Hombroich (eten en drank maken daar deel uit van
de inkomprijs) - Inkom in de musea en gespecialiseerde gidsen - Stadsplattegrond en kleine
reisbrochure - Taksen, reservatiekosten en BTW - Organisatie Atlas Reizen / Art Travel,
Waregem
Niet inbegrepen:
Avondmaal tijdens de terugreis op donderdag - Annuleringsverzekering: aan te vragen bij
inschrijving – kost €28 extra.
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Bijstandsverzekering: alle leden van Markant zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke
ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid naar derden toe, ook in het buitenland.
In mei ontvangen alle deelnemers een brief als bewijs van inschrijving en betaling.
Daarin zullen de laatste afspraken en alle verdere aanvullende informatie medegedeeld
worden.
Inschrijven: bij Sol. de Borchgrave 0486 07 34 30 of sol.deborchgrave@skynet.be
Uw inschrijving is slechts geldig na overschrijving van het reisbedrag (+ eventueel bedrag
annuleringsverzekering) op rekeningnummer BE14 7380 2498 3683 van Markant Kunst en
Cultuur.
Uiterste datum van inschrijving en betaling : 8 maart 2019

Zin&Spirit
Do 16 mei 2019
Daguitstap Gent
‘Herbestemming
religieuze
kerkgebouwen’
Veerle Follens en
Dominique Delanghe

Leegstaande kerken en kloosters die een nieuw leven krijgen als
horecazaak, hotel of winkelpand: heiligschennis of een
godsgeschenk?
Feit is dat het debat over herbestemming van religieus erfgoed op
steeds meer plaatsen in Vlaanderen brandend actueel is. Geboren
en getogen Gentse Dominique Delanghe, stadsgids i.o. en Veerle
Follens, o.m. architect en auteur van het boek ‘Maatschappelijk
verantwoord vastgoed’ en lid van de Markant werkgroep ‘Zin en
spirit’ houden een toelichting die je meeneemt in de geschiedenis
van de sites die wij zullen bezoeken.
Op het programma staan: de Clemenspoort, een site waar vroeger
12 monniken leefden die nu 600 bewoners huisvest; sociaal
restaurant en concertzaal Parnassus, gevestigd in een voormalige
Franciscanerkerk, en het conferentie- en bezinningscentrum in de
oude abdij van Drongen. Rode draad in het verhaal is: wat doet deze
plek met ons en in welke zin verandert de herwaardering ervan het
leven van de buurt, wijk, stad?
Een lunch in Parnassus zorgt voor een gepast en (h)eerlijk
intermezzo." De Oude Abdij in Drongen, een oud kloosterpand, een
prachtige neogotische kapel en de uitgestrekte tuinen…
Na een geleide rondleiding genieten we er van koffie en gebak.

Praktisch:
7u45
Vertrek te Kortrijk, Lange Munte, Ambassadeur Baertlaan
9u00
Welkom met koffie en ontbijtkoek in Clemenspoort
9u30
Toelichting en rondleiding Clemenspoort en bezoek Parnassus
12u00 Lunch in Parnassus
14u30 D’Oude abdij Drongen
18u00 Terug huiswaarts
Deelname: €60 Markant-leden en partner
Inschrijven: vóór 5 mei bij Katrien Desmet katriendesmet@gmail.com of 056 42 09 05
Betaling: BE19 7380 1198 8212 van Zin&Spirit (Naam + afdeling vermelden)
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Bloem & Tuin
Di 23 april 2019
namiddaguitstap
Bezoek Floralia Brussel

Beleef de bloemrijkste lente in het karakteristieke park van het
kasteel van Groot-Bijgaarden. In het 14 ha grote park werden meer
dan 1 miljoen bloembollen geplant. Als liefhebber van
voorjaarsbloemen kan je genieten van meer dan 500 soorten,
tulpen, hyacinten, narcissen en andere variëteiten. Tapijten van
wilden bloemen onder de eeuwenoude bomen, originele
bloemperken, het hart van rode tulpen, het labyrint in alle kleuren
van de regenbouw en een bloemenpauw van 6 meter breed… In de
serre van 1.000 m² zijn er een honderdtal bloemstukken en creaties
van sierplanten te ontdekken.
Na een begeleide wandeling met gids is er nog mogelijkheid om
nadien iets te drinken of om nog een tuinwandeling te doen.

Praktisch:
12u30
Vertrek te Kortrijk, Lange Munte, Ambassadeur Baertlaan
14u00
Aankomst Groot-Bijgaarden
18u00
Terug huiswaarts
Deelname: €30 Markant-leden en partner (bus, inkomticket en gids)
Inschrijving: vóór 3 april bij Bea Byttebier bea.callewaert@proximus.be of Marie-Jeanne
Deweer marie.jeanne.deweer@telenet.be (Tickets worden aangekocht op 4 april)
Betaling: BE88 6528 1584 3541 van Bloem&Tuin m.v.v. naam + markant afdeling

Artemis
Wo 30 januari 2019
Wo 27 februari 2019
Do 14 maart 2019
Di 14 mei 2019
Wo 5 juni 2019
Do 20 juni 2019

Connect: CEO Saskia Soete-De Boosere(Kortrijk Xpo) – Cortina Wevelgem
Womed Award
In Company: bedrijfsbezoek Ariane Hotel + the tAble-concept - Ieper
Connect: CEO Agristo Hannelore Vanraes – Hoornaert Kachtem
Nationaal Event - kust
Exclusief voor leden

Meer info en inschrijven: www.markantvzw.be/artemis-zuid-west-vlaanderen
Artemis is een professioneel netwerk voor vrouwen, staat voor een breed en sterk aanbod
voor diverse doelgroepen. We hebben 3 types van activiteiten: Connect: ontmoet een
inspirerende vrouw, In Company: bedrijfsbezoeken, Academy: een leven lang bijleren en jezelf
ontplooien.
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