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Daguitstap Rijsel  
het beste van 2 werelden 
op donderdag 13 oktober 2022 

 

 

 
Eeuwenlange Vlaamse en Franse invloeden op de grens van 
twee culturen  maken van Rijsel een unieke en uiterst 
gezellige stad. De ‘Tour Panoramique’ met de bus brengt ons 
langs het  ‘Bois Habité’: een eind 2012  gerealiseerd 
woonproject in de stad met een hedendaagse architecturale 
visie over het wonen in de stad; de omgeving van de ‘Porte de 
Paris’, bezoek aan het authentieke vroegere hospice Gantois: 
een voormalig hospice en klooster dat heel mooi en 
respectvol is gerestaureerd tot een prestigieus hotel. Daar 

kunnen we genieten van een koffie of thee, en het lukt bijna altijd om een korte rondgang te 
maken via de 15de eeuwse ziekenzaal, de kapel en via de pandgang ook in de voormalige refter 
van het klooster. 

Verder het 19de eeuwse Rijsel 
en de omgeving  “La Reine des 
Citadelles”. 
Na de lunch komen de 
voornaamste 
bezienswaardigheden in 
‘Vieux Lille’ aan bod. Tijdens 
deze wandeling proeven we 
een lekkere ‘Merveilleux’ van 
Fred uit het vuistje. 

Verder een gegidste wandeling tot op de “Place du Général de Gaulle” (Markt) 
Aan de Grote Markt is er voor de liefhebbers, als de tijd het toelaat, wat vrije tijd gepland, waarna 
we de omgeving van Euralille verkennen met het futuristische project van  Rem Koolhaas.   

 

Wanneer?  Donderdag 13 oktober 2022  

Startplaats?  Sint-Michielskerk, Rijselstraat 67, 8200 Sint-Michiels  

Vertrek om 8 uur, terug vermoedelijk rond 19 uur.  

Deelnameprijs:            65 € per persoon voor leden, 75 € per persoon voor niet leden:  

   inbegrepen: bus, gidsen, drankje in de voormiddag, lunch met drank,  

   Merveilleux en drankje in de namiddag.  

 

Inschrijving: uiterlijk tot 5 oktober door te mailen naar davidsfonds.sm.sa@gmail.com 

of telefonisch op het nr. 050 391208 en na bevestiging overschrijven op 

de rekening BE95 7381 2619 0958 van het Davidsfonds Sint-Michiels & 

Sint-Andries met vermelding ‘daguitstap Rijsel’. Beperkt tot 40 deelnemers. 

 

Info:    Maria Tyvaert, telefoonnummer 050 391208 


