HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

AAN DE VOORAVOND VAN 2020 HIERBIJ HET PROGRAMMA VAN ONZE ACTIVITEITEN!
WELKOM AAN ALLEN!
Donderdag 6 februari : deze ambachtslieden die voor het erfgoed zorg dragen, conserveren,
beschermen …
Atelierbezoek : het Huis Brazet met Laurent Lachèze, stoffeerder en voorzitter van UAP; de Van
der Kelen school met Sylvie van der Kelen. We besluiten de dag met een bezoek aan de
particuliere hotels Max Hallet en Wissinger (Galerij Forest la Divonne) van Horta; verworven en
met passie gerestaureerd door Michel Gilbert.
Donderdag 19 maart: En de abdijen?
Een andere vorm van historische verblijven. We zullen de abdijen van Averbode, Herkenrode en
Tongerlo ontdekken; een parcours tussen innovatie en traditie, tussen verleden en heden: kunsten architectuurschatten door de eeuwen heen…
Donderdag 2 april : De optische revolutie van Jan van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten
in Gent.
Een bijzondere ontmoeting met Jan van Eyck, de kunstenaar, de wetenschapper, de
perfectionist… Een man van de vroegrenaissance in dienst van Filips de Goede, hertog van
Bourgondië; pracht, glitter, macht en hoge financiën… We nodigen u eveneens uit voor een
wandeling geïnspireerd door het drukke leven in Gent tijdens de periode vol pracht en praal
onder de Hertogen van Bourgondië…
Donderdag 23 april : De movieguide van het kasteel van Laarne en het park van Schelderode
Onze leden krijgen de primeur om vanaf de eerste dagen het kasteel van Laarne te bezoeken met
de movieguide! Een reis door de tijd die ons het dagelijkse leven van onze voorouders beter zal
leren begrijpen. In de namiddag begeven we ons naar het park van Schelderode dat met geduld
en liefde werd heraangelegd door de heer en mevrouw Deleu en hun architect Eric De Waele.
Dinsdag 26 of donderdag 28 mei: Het prinsdom van Stavelot – Malmédy… prachtig patrimonium
zonder uitstel te ontdekken!
De abdij van Stavelot, een parcours door de dwalende straatjes, luisterend naar de lokale
legenden, een pauze in een charmant huis met verfijnd stucwerk, en als afsluiter een bezoek aan
het huis Villers te Malmédy. Deze uitstap naar dit prinsdom zal ons zijn grootheid en zijn talrijke
overblijfsels doen ontdekken.
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Donderdag 18 juni : Gekoesterde en beschermde natuur in Limburg: Hex en ’s Herenelderen.
Enkele dagen na het internationaal congres gewijd aan het thema van de roos, zullen wij de
prestigieuze historische tuinen van Hex bezoeken, bij Graaf en Gravin Ghislain d’Ursel. We
vervolgen met een bezoek aan de nabij gelegen St-Stefanus-kapel in ’s Herenelderen en de
doorzichtige kapel van Borgloon...
Zondag 13 september: bezoek aan de laureaten
Bezoek aan het kasteel van Hasselbroek bij de heer en mevrouw Charles Sagehomme, laureaten
van de prijs prins Alexander de Merode, gesteund door Treetop Asset Management voor het
erfgoed 2019, alsook aan het kasteel van Longchamps bij de heer en mevrouw François-Xavier
della Faille de Denterghem voor de restauratie van valse marmers in hun eetzaal dankzij een
mecenaat van Sylvie Van der Kelen.
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september: verlengd weekend in Normandië.
Een ontdekking van kastelen, musea en tuinen rond de mooie stad Rouen: de kastelen van
Bosmelet, Le Taillis, Champ-de-Bataille, Beaumesnil, Vendeuvre, Vascoeuil, de Jardin Plume… Stel
het u voor in mooi nazomerlicht…
Let ook op de bezoeken in synergie waarop wij onderweg uw aandacht zullen vestigen: ze zijn
meestal even leuk als boeiend!
Namens de voorzitter, de vicevoorzitters en alle bestuurders van de
Historische Woonsteden wensen wij u een prettige Kerst en een gelukkig
jaar 2020!

Vraag gerust om opgenomen te worden in ons bestand en/of schrijf u in voor
deelname aan één of meerdere uitstappen. Zo wordt uw plaats 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 via nummer 02 644 5005 of via mail aan louisevandewerve@historischewoonsteden.be
WORD VANDAAG NOG 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

