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Zondag 26 september 2021 om 10.30 uur kerk van Westkapelle,
Dorpsstraat 81 8300 Knokke-Heist
OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR
Na bijna twee jaar zeer beperkte activiteit steekt het bestuur enthousiast van
wal bij de start van het nieuwe academiejaar.
Met genoegen nodigen we alle leden en belangstellenden uit op de opening die
plaats heeft in de heropgebouwde Sint-Niklaaskerk van Westkapelle.
Deze kerk had in maart 2013 geweldig te lijden onder een felle brand. Voor de
wederopbouw werd gekozen voor een moderne stijl binnen een historische
context. Het kerkgebouw bestaat uit een meer intiem religieus gedeelte en een
gemeenschapsruimte. Het was een hele opgave om die twee functies met
elkaar te verzoenen. Hoe breng je een bar en drie altaren samen?
Over hoe dit doordachte herstel en het gedurfd en innoverend project tot stand
kwam, krijgen we deskundige uitleg en we bezoeken ook het sacraal gedeelte.
Na de traditionele voorstelling van het programma biedt het bestuur een
receptie aan in de modern ingerichte gemeenschapsruimte.
Iedereen is het erover eens dat het bouwwerk nu mooier is dan voorheen. Dit
project was ook laureaat voor de Onroerend Erfgoedprijs 2020.
Westkapelle is een voorbeeld van hoe je de rug recht na een tegenslag. Met
onze vereniging willen we, na de covidperiode, hetzelfde doen. Iedereen is
hartelijk welkom.
Parkeren kan rond de kerk of aan de parking van Sportcentrum
Molenhoek (gelegen op 650 meter van de kerk), d.w.z. voorbij de kerk, links
Westkapellestraat, dan 1e straat rechts Herenweg.
Wie dit wil kan om 13.00 u. deelnemen aan een lunch in Bar-Bistro Côte
Belge, Sasstraat 53, 8301 Knokke- Heist (Ramskapelle).

Op de menukaart lezen we:

garnaalkroketten (A) of rundscarpaccio (B)
°°°
roggevleugel (C) of chateaubriand (D)
°°°
moelleux
(1 glas witte huiswijn, 1 glas rode huiswijn, ½ l water)

Wie wil mee-eten, schrijft € 50,- p. p. over op rekening BE49 4700 2621 4171 van VVA
- Regio Brugge vóór 17 september met de vermelding van de gekozen menu … A / … B
/ … C / … D.

.

