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 Mechelen, 06 mei 2011 
 
 
 

   Met The Beer Brothers naar Picardië!!! 

 
 
 Onze jaarlijkse busuitstap voert ons op zaterdag 18 juni 2011 doorheen de uitgestrekte groene 
ruimte, gelegen tussen Rijsel en Brussel: ‘Picardisch Wallonië’! 
 
 We beginnen er al vroeg aan, want we worden om 10:00 uur verwacht in de brouwerij “Dupont”, in 
het erg rustig dorpje Tourpes. Daar zal ons een Nederlandstalige gids rondleiden doorheen de 
hoevebrouwerij die in 1920 werd opgestart door Louis Dupont. We kennen allemaal hun prachtige bieren 
met hergisting op de fles: Moinette, Saison Dupont en Avec les bons voeux. In de brouwerij is er ook een 
kaasmakerij. Na de rondleiding degusteren we drie bieren met hun kazen. 
 
 Rond 13:30 uur worden wij verwacht in de nabij gelegen brouwerij “Dubuisson” te Pipaix. 
Vooraleer wij daar om 15:00 uur het brouwerijbezoek aanvangen, schuiven we eerst aan tafel in hun 
restaurant voor het 3-gangen menu ‘Troll & Bush’. Het voorgerecht bestaat uit een klein seizoenslaatje met 
spek en crouton; het hoofdgerecht is een kalfsragout met Blanche Neuve en puree; als dessert kan er gekozen 
worden tussen een sorbet à la Bush of koffie. Bij dit menu zal er een Ambrasse Temps of een Blanche Neuve 
geschonken worden. 
 
 Het brouwerijbezoek bestaat uit een onthaal door een Nederlandstalige gids, een film over de 
brouwerij, bezoek aan de kelders en aan de brouwerij (brouwzaal, gistingszaal en bottelarij) en nadien 
degustatie van de Cuvée des Trolls, Bush Blond en Bush Amber. 
 
 Nadien rijden we naar de 12 kilometer verder gelegen stad Doornik. Op de markt zullen twee gidsen 
klaar staan om ons doorheen het historisch hart te loodsen. We wandelen via de Grote Markt en bezichtigen 
onder andere de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal, het Fort Rouge en het oudste belfort van ons land. We 
wandelen langsheen de Scheldekaaien en we komen voorbij totempalen, lutrijnen en standbeelden die 
historische personages vertegenwoordigen van Doornik.  
 
 Alvorens de lange terugrit aan te vangen, begeven we ons naar de brasserie “L’Impératrice”. Aldaar 
staat een maaltijd klaar, bestaande uit een gevarieerde vleesschotel met frieten. Bij dit avondmaal zal een 
Scotch CTS van het vat geschonken worden. 
 
 Vermoedelijke terugkomst in Mechelen zal rond 21:30 uur zijn. 
 We zijn alles ter plaatse gaan afspreken en hopen dat dit een onvergetelijke uitstap zal worden. Het 
kan onmogelijk anders met twee van de beste brouwerijen van ons land! 
 
 Kort samengevat zit in deze daguitstap: de busreis met ontbijt, bezoek met degustatie in brouwerij 
Dupont, 3-gangen maaltijd in de brasserie van brouwerij Dubuisson, bezoek met degustatie in brouwerij 
Dubuisson, rondleiding met stadsgids in Doornik en avondmaal in brasserie L’Impératrice te Doornik. 
 Voor deze ganse daguitstap vragen wij om tijdig in te schrijven, voor 10 juni 2011, door een 
overschrijving te doen van 55, - euro op ons gekend rekeningnummer BE33 7331 6404 8046. 
 
 De vertrekplaatsen zijn om 08:00 uur aan Berchem-Kerk en om 08:30 uur op de parking van de 
centjesmuur (tegenover Mc Donald’s). Parkeren kan gratis op de vlakbij gelegen parking van het leegstaand 
Carrefourwarenhuis. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Michel Rens - ledenadministratie 


