HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

NOTEER NU IN UW AGENDA DE DATA VAN DE CULTURELE ZOMERBEZOEKEN EN
VERVOLGENS DE EERSTE UITSTAPPEN VAN 2019 – 2020 EN … WEES ER TALRIJK BIJ!

Donderdag 20 juni 2019 : Bioul, Annevoie, Hubermont
Bezoek aan de wijngaarden en aan « Made in Bioul » bij de Heer en Mevrouw Wyckmans. De
wandeling zal gevolgd worden door een degustatie en een lunch. ’s Namiddags begeven we
ons naar Hubermont, bij de Heer en Mevrouw Dehareng en vervolgens naar de beroemde
Tuinen van Annevoie. (Zie uitnodiging in bijlage).
Maandag 8 juli 2019 : Cassel « Feesten en kermessen in de tijd van Bruegel »
Een tweede kans voor een bezoek aan deze prachtige tentoonstelling in het « Musée de Flandre »
van Cassel- éen der mooiste stadjes van Frankrijk!
Om 10u geleid bezoek aan de tentoonstelling gevolgd door een lunch en een wandeling langs de
omwallingen. Dit bezoek wordt eveneens aangeboden aan andere erfgoedverenigingen.
Mogelijkheid om 8u uit Brussel-Zuid te reizen met een bus of grote taxi.
Zondag 29 september 2019 : Kasteel van Louvignies
Gepassioneerd door kunst en cultuur zal mevrouw Florence de Moreau ons de deuren van haar
kasteel en haar park openstellen en haar enthousiasme met ons delen… Dit jaar onder het thema
« Speelgoed! ». Families zijn welkom: een dag voor groot en klein!
Donderdag 17 oktober en zaterdag 19 oktober 2019 : de wereld in zwart-wit!
In het kader van het Bruegeljaar, en in samenwerking met de Kunstwijk en Europa Nostra Belgium
bieden wij u een zwart-wit bezoek aan, tussen de Albertina en Cinematek in Brussel. Bruegel heeft
zoveel filmmakers beïnvloedt door het scheppen van imaginaire ruimten en na het bezoek aan de
tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek en de artistieke onderdompeling in « Beyond
Breughel » en enkele fragmenten van stomme films in Cinematek zullen wij ons daarover een
eigen mening kunnen vormen…
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Donderdag 2 april 2020 : De optische revolutie van Jan van Eyck in het Museum der Schone
Kunsten van Gent.
Een bijzondere ontmoeting met Jan van Eyck, de kunstenaar, de wetenschapper, de perfectionist,
een man van de vroege Renaissance in dienst van Filips de Goede, hertog van Bourgondië: pracht,
glitter, macht en hoge financiën… We nodigen u eveneens op een wandeling in de voetsporen van
Jan van Eyck in de Kuip van Gent…
Vraag ons gerust om opgenomen te worden in ons uitstappenbestand en/of u in te schrijven
op één of meerdere voorstellen. Zo wordt uw plaats(en) alvast voorbehouden!
De Historische Woonsteden kunnen voor u culturele uitstappen “à la carte” organiseren in
het kader van familiale en/of professionele bijeenkomsten. Bent u geïnteresseerd? Neem
dan gerust contact op voor meer info!
Contacteer ons dan op nummer
02 644 5005 OF via mail aan louisevandewerve@historische-woonsteden.be

WORD VANDAAG LID OF NODIG UW VRIENDEN EN KENNISSEN UIT OM LID TE WORDEN !
43, Generaal de Gaullelaan 1050 Brussel
BE04 3100 0112 9431
80€ EFFECTIEF LID / 140€ BESCHERMEND LID / VANAF 250€ SCHENKEND LID

