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Verbroedering met de Macekliers
met o.a. een bezoek aan het trammuseum
Datum: zaterdag 12 mei 2012 om 14u30
Locatie van samenkomst: Trammuseum, Tervurenlaan 364b
Beste gildebroeder en -zuster,
Beste vrienden van de biergilde,
Sinds 2 jaar had de Biergilde het genoegen
het (Driekoningen)Sterzingen mee te maken
in Zottegem. Het is met veel plezier dat we op
zaterdag 12 mei voor de Macekliers een tegenbezoek inrichten.
In 1960, ter gelegenheid van de ’Guldensporenfeesten', werd het openluchtspel ‘Willem
Van Saeftinghe’ opgevoerd op de markt te
Zottegem. Deze vertoning werd verzorgd door
de plaatselijke toneelgroep ’t Meibloempje met
medewerking van talrijke sympathisanten.
Etienne Stautemas vertolkte de rol van de leider van de beenhouwersgilde, Jan Breydel.
Hij deed een beroep op enkele vrienden om
de 15-koppige groep ‘de Macekliers’ uit te
beelden. De Macekliers was de benaming in
de 14° eeuw voor de Brugse beenhouwersgilde. Zij houden zich zowel bezig met activiteiten rond erfgoed, een kerstevocatie, tot het
inrichten van het Zottegemse bloemtapijt. Nog
meer info vind je op www.macekliers.be
Om te verbroederen richten we op de 2de zaterdag van mei een evenement in, bestaande
uit een toeristisch en een bier gedeelte.
We komen samen om 14u30 aan het Brusselse Trammuseum (Tervurenlaan 364b), die
dit jaar zijn 30-jarig bestaan viert. Het trammuseum biedt onderdak aan een grote verzameling van rijtuigen van het openbaar vervoer te
Brussel. In de tentoonstellingsruimten die gelegen zijn in de tramstelplaats van Woluwe,
vindt u een overzicht van de geschiedenis der
trams en bussen. De site werd onlangs opnieuw gerestaureerd in zijn toestand van
1945.
Een deel van deze voertuigen bevinden zich
nog steeds in een rijvaardige toestand. Wij
maken dan ook een uitstap aan boord van één
van onze oude trams doorheen het Zoniënwoud naar Tervuren, waar we een pauze en
een drankje inlassen, en terug.
Daarna wandelen we naar Op-Weule met een
mogelijke tussenstop in Café "Le Stanje". Vervolgens genieten we in de Bistro van aperitief
en warme maaltijd, natuurlijk ter ere van de
Macekliers met varkensvlees en biersaus.
Aansluitend verbroederen we verder met een
bierpresentatie en -degustatie. Hierbij stellen
zowel de Macekliers als de Biergilde elk 3
speciale streekbieren voor.
Deelname all-in (museum, historische tramrit,
maaltijd en drank) : € 30,00 voor leden en €
35,00 voor niet-leden.
Inschrijving, ten laatste op zondag 6 mei, verplicht via info@biergilde-lindeke.be of via Laci
02/7702066 en mits storting op rekening 9797861576-22

