HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

LOUVIGNIES OP ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
Una giornata particolare… Een dagje «buiten de tijd».
Ja, dat kan in Louvignies, waar de actualiteit erin slaagt het verleden en de toekomst samen te
brengen.
Florence de Moreau kent haar huis en haar familie als geen ander; natuurlijk, ze houdt ervan! Een
niet te schatten kans voor het kasteel, dat ze met haar hartelijke persoonlijkheid leven inblaast.
Van de kelder tot de zolder ontsnapt geen doos, geen hoekje aan haar zoektocht naar levensechte
verhalen over Louvignies en zijn bewoners. Dit geldt ook voor het park: oorspronkelijk ontworpen
door Fuchs startten Florence de Moreau en Werner de Kerchove met veel lef de restauratie. De grote
lanen van het landschappelijk park herstellen, ademruimte creëren voor de oude bomen, de
toenmalige door Fuchs ontworpen panorama’s herontdekken… zoals die zonnestraal die stipt op een
welbepaald moment op de brug valt.
Hoe geven we vandaag deze bijzondere eigendommen niet alleen hun historische en culturele
waarde terug, maar ook hun productiviteit in overeenstemming met de natuur? Een leidraad voor de
toekomst… Een eerbewijs aan moeder natuur in een beschermde, door de grootindustrie vergeten
site.
Het thema van de jaarlijkse tentoonstelling in Louvignies is “speelgoed”: «Oud speelgoed,
gerecycleerd speelgoed». Poppen, autootjes, en oud speelgoed uit de «Belle-Epoque». Ons
verplaatsen in het universum van het speelgoed waar droom en werkelijkheid zich vermengen en
onze vindingrijkheid en creativiteit de vrije loop laten.
Talrijke aspecten dus die we, zo u dat wenst, samen kunnen ontdekken ter gelegenheid van ons
bezoek aan de laureaten op zondag 29 september a.s.
Ja, we verwachten u in groten getale te Louvignies, op deze families welkom-dag voor groot en klein.
Aarzel niet en schrijf vlug in!
De Raad en het team van de Historische Woonsteden wensen u een mooie zomer en een
uitstekende verlofperiode 

HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË
Praktische informatie :
10u : vertrek uit Brussel zuid (facultatief) supplement van 50€/pers.
11u : aankomst in Louvignies, bezoek aan het kasteel en de tentoonstelling «Oud speelgoed,
gerecycleerd speelgoed». Poppen, auto’s en oud speelgoed uit de “Belle-époque”.
13u : lunch in de salons van het kasteel.
15u : bezoek aan het park, de tuinen, en de moestuin van Louvignies.
We worden ontvangen en rondgeleid door Florence de Moreau en Werner de Kerchove.
Eind van de uitstap in Louvignies geschat rond 17u.
Voor meer inlichtingen : http://www.chateau-louvignies.be/exposition
Deelname aan de kosten (lunch, bezoek aan het kasteel, de tentoonstelling en het park) : 55€.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE04 3100 0112 9431 van de Historische
Woonsteden met vermelding van uw naam, naam en datum v.d. uitstap (35€ voor kinderen en
jongeren van 6 tot 18j).

Overtuig uw kennissen om lid te worden van onze vereniging.
Zo steunen ze onze vereniging en ontvangen ze tevens ons
driemaandelijks tijdschrift en de uitnodigingen voor de uitstappen.
Aarzel niet met ons team contact op te nemen voor meer informatie.

