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Waver, juni 2022
Beste zusters, beste broeders,
Beste vrienden, beste vriendinnen,
Beste, ….
De Grootmeester en de
hoogwaardigheidsbekleders van de
“Confrérie du Stofé de Wavre” hebben de
grote eer U uit te nodigen voor het kapittel namelijk hun 50-jarig jubileum. Deze zal
plaatsvinden op zondag 18 september 2022.
Het kapittel gaat door in het stadhuis “Hôtel de Ville de Wavre”, Place de l'Hôtel de Ville, 1
in B-1300 Wavre.
Aangezien het intens programma zal er dit jaar, uitzonderlijk, geen introductie
plaatsvinden!
Voorafgegaan door de fanfare vertrekken we gezamenlijk in processie naar de kerk.
Tijdens de mis zal er een offerande van de verschillende broederschapsproducten plaatsvinden
Hierna nodigen we jullie uit in de feestzaal "La Sucrerie", Chemin de la Sucrerie, 2 in 1301
Waver, voor een gastronomische en muzikale maaltijd.
Het volledige programma voor zaterdag 17 en zondag 18 september vindt jullie pagina 2, 3 en
4 van deze uitnodiging.
Het aantal plaatsen is beperkt en om U zo goed mogelijk te kunnen ontvangen, raden wij u
aan het deelnameformulier (zie bijlage) zo spoedig mogelijk terug te sturen.
Inschrijvingen worden pas geregistreerd na ontvangst van betaling. Deze moeten
onderworpen zijn aan een bevestiging van ons.
Wij verzekeren u van de vreugde die wij zullen hebben u te ontmoeten en vragen u de
uitdrukking van onze broederlijke vriendschap te aanvaarden.
Met Hoogachting,
De Grootmeester,
Daniel Haulotte
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Programma voor zaterdag 17 september 2022
Voor wie zaterdag al in Waver is, bieden we volgende activiteiten aan…

- Vrije ochtend "kleine markt"
Met rond 11:00 een klein concert van Audrey, onze beiaardier en ontmoeting van personages uit
het spel van "Jean en Alice" als onze heren op hun land zijn

- Vertrek met de bus voor bezoeken om 13.30 uur (Prijs: € 30)
- Bezoek aan de boerderij van L'Ornoy
Bezoek aan de chocoladefabriek waar een typisch Belgisch product, de Dôme, wordt
gemaakt.
En… proeven van het lokale bier.

- Bezoek aan de Valduc-brouwerij - Thor
Duurzame coöperatieve brouwerij in kortsluiting.
Bezoek aan de brouwerij, proeverij…

- Terugkeer naar Waver rond 17.30 uur.

- Om 19.00 uur diner in de IPES (Prijs: 35 € bier of ½ fles wijn
inbegrepen)
De hotelschool IPES in Waver zal ons een “typisch Belgische” maaltijd serveren met een Frans tintje
met de beroemde “Pont l’Evêque” kaas aangeboden door de “Confrérie du Pont l’Evêque” in
Deauville. Het bier en de worst "Saint Bernard" worden aangeboden door de “broederschap van de
Hostieux Moines de Villers la Ville”.
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Programma voor zondag 18 september 2022
Feestzaal van het Stadhuis van Waver

08h00-9h45:

Ontvangst met lunch en aankleden

09:45 uur:

Het mini-hoofdstuk
(Verwelkom en levering van het kostuum aan nieuwe leden)

Bij uitzondering vindt er geen introductie plaats.

10:25 uur:

Vertrek in processie naar de kerk (300m)
Voorafgegaan door de Fanfare "The Grez'y Band"

11 uur:

Mis in de kerk van St. Jean Baptiste.
Hier werden de broederschapsproducten aangeboden.

12:10-12:45 uur: Terug naar het voorplein en groepsfoto.
Terugkeer in processie voorafgegaan door de Fanfare "The Grez'y Band"
Foto op het voorplein van het stadhuis.

Zaal “La Sucrerie”
13:00 uur:

Maaltijd in de zaal “La Sucrerie”
(Onder controle van de traiteur "Yvon Organisatie" met de steun van
studenten van de hotelschool IPES in Waver)
Muzikaal entertainment: “DoRayMi”

Het traditioneel geschenk voor het 50-jarig jubileum wordt tijdens de maaltijd aan
de gasten gegeven
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Het Menu
Apéritif
Les Bulles façon kir royal
Servies avec une pyramide de mises en bouche
3 thèmes : asiatique, mer, et Périgord

~
Pour suivre
Le cappuccino de homard
Et émulsion safranée

~
L’entremet
Un feu de gambas
Présenté en 4 déclinaisons, 4 couleurs
Au coco, en spaghetti de pommes de terre, au charbon végétal et poudre de betteraves

~
Pour rafraichir
Un sorbet au Marc de Champagne

~
Le relevé
Un parmentier de canard confit, copeaux de foie gras fumé
Ici façon Jacques Chirac
Un mesclun à la vinaigrette de noisettes

~
Et pour finir
La fameuse tarte du Stofé
avec son véritable café Liégeois à la paille

~
Café et mignardises
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Accommodatie
Wij hebben voor u onderhandeld met hotelmanagers:
At Home Hôtel (+32 010 22 83 83)
Place Bosch 33, 1300 Wavre - Belgique

Hôtel Ibis Wavre Brussels East (+32 10 24 33 34)
Rue de Manil 91 - 1301 Wavre, Wallonie - Belgique

Ander hotel nabij het centrum:
Novotel Wavre Brussels East (+32 10 41 13 63 )
Rue De La Wastinne 45 - 1301 WAVRE - Belgique

Als u vragen heeft, slechts één contactpersoon....
Onze Grootmeester
Op +32 486 600 600 of confreriedustofe@gmail.com
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