DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

BIOUL HUBERMONT ANNEVOIE OP DONDERDAG 20 JUNI 2019
Liefhebbers van prachtige domeinen verborgen in de gulle natuur, reserveer zonder aarzelen 20 juni
in uw agenda!
Wij vertrekken met de bus naar Bioul bij mijnheer en mevrouw Andy Wyckmans – Vaxelaire. Zij
verwezenlijkten een droom met de overname van dit familiale domein, dat aan het einde van de
19de eeuw door de grootvader van Vanessa Wyckmans, de heer François Vaxelaire, werd
aangekocht.
Tijdens hun ontdekkingstochten doorheen Belgische wijngaarden, besloten Vanessa et Andy
Wyckmans de familiale eigendom over te nemen en « Vignoulle », een voormalig wijndomein, in ere
te herstellen. Zij cultiveren 11ha wijngaarden die namen oproepen zoals riesling, muscat en pinot
noir, soorten die van nature resistent zijn aan schimmels.
Hun knowhow steunt op het respect voor tradities en natuur. Alles werd in het werk gesteld om de
biodiversiteit en de dialoog met de natuur te bevorderen: de grondsamenstelling, de waterafloop,
het invoeren van bijenkorven tussen de wijnstokken, het plaatsen van roetstokken voor roofvogels,
een verloren moestuin en beheerst bodemgroen. Het geheel zorgt voor een kwaliteitsvolle druif,
smaakvol en zonder resten van pesticides.
Na deze wandeling in de wijngaard proeven we voorafgaand aan de lunch enkele wijnen als aperitief.
Vervolgens gaan we met de bus naar het kasteel van Hubermont (Arbre) bij de heer en mevrouw
Dehareng. Daar bezoeken wij tijdens het lichtrijk uur van de vroege namiddag de tuin in volle bloei.
De wandeling leidt ons vervolgens naar een tentoonstelling in de orangerie, gewijd aan de
gereputeerde historicus en journalist Jo Gérard, de vader van mevrouw Dehareng: “Jo Gérard, un
parcours la plume à la main”.
Onmogelijk deze regio te verlaten zonder de prestigieuze 18de eeuwse tuinen van Annevoie te
bezoeken. Onlangs werd dit eigendom overgenomen door de heer en mevrouw Ernest Loumaye
waarbij het beheer aan Nathalie de Changy toevertrouwd werd.
De tuinen van Annevoie kenden de jongste jaren soms gemediatiseerde momenten. Sinds enige tijd
is de kalmte echter teruggekeerd en het water stroomt opnieuw rustig en onverstoorbaar naargelang
het humeur van de bodem en de seizoenen… Deze schat van vindingrijkheid, daterend uit het
tijdperk van de verlichting, bezit een onwaarschijnlijke charme en vermengt vernuft en poëzie op het
ritme van de waterpartijen.

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
We verwachten u in groten getale op deze exclusieve dag waarbij we door onze gastheren en -dames
persoonlijk zullen worden verwelkomd. Wacht niet langer om u in te schrijven. Alvast hartelijk dank
voor uw vertrouwen!
Met vriendelijke groeten,
Louise van de Werve

Praktische info:
9u45: Vertrek met de bus uit Brussel Zuid, stop in Rixensart
11u: Aankomst in Bioul, bezoek van de wijngaarden, wijnproeverij, lunch en drank inbegrepen
-

-

Gerookte ham, meloenrondo, geroosterde geitenkaas met honingbloem van Bioul en geroosterde tijm.
in de oven geroosterde kip piccata, portosaus en honingbloem Bioul, aardappelen in de oven en warme
tomaat met peterselie.
OF rug van kabeljauw in schelpen van paddenstoelen, aardappelen natuur, wortel-courgette, moesline
saus met witte wijn en fijne kruiden.
Taartje met appelen, speculoos coulis, sorbet rosé parel van Bioul.

14u: Bezoek van de tuinen van het kasteel van Hubermont en de tentoonstelling van Jo Gérard bij de
heer en mevrouw Dehareng in Arbre.
16u: Bezoek van de tuinen van Annevoie, ontvangst en voorstelling van het project door de heer en
mevrouw Ernest Loumaye en Nathalie de Changy.
17u30: geschatte einde van de dag in Annevoie
Deelname aan de kosten (reis met een alle comfort airco bus, lunch, bezoek van de 3 sites) : 100€
over te brengen op het rekeningnummer van de Historische Woonsteden: BE04 3100 0112 9431

