LES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
DE HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

SAVE THE DATE : 13.09.2020
HASSELBROECK - LONGCHAMPS - AVIN
BEZOEK AAN DE LAUREATEN ERFGOED- & AMBACHTENMECENAAT

Programma voor de daguitstap naar Luiks Haspengouw:
-

-

10u30 : Ontvangst in het Kasteel van Hasselbroeck bij de Heer en Mevrouw Charles
Sagehomme, laureaten van de prijs Prins Alexander de Merode 2019 voor het Patrimonium.
Rond 12u : Kasteel van Selys-Longchamps (Waremme) bij de Heer en Mevrouw FrançoisXavier della Faille, begunstigden van het mecenaat van de ambachten 2019, in
samenwerking met de UAP. Het mecenaat werd geschonken door Sylvie Van der Kelen,
decorschilder voor de restauratie van de kleine eetkamer van het kasteel.
Een heerlijk koud buffet zal ons aangeboden worden voor de lunch.
15u : Graaf en Gravin Gérald de Looz-Corswarem zullen ons verwelkomen voor een bezoek
aan het Kasteel van Avin. Zij waren de laureaten van de prijs Prins Alexander de Merode
voor het erfgoed 2015, van de HW.

Einde van de uitstap geschat rond 16u30.
Van toepassing zijnde gezondheidsmaatregelen: voorzichtigheid, afstand anderhalve meter,
mondmaskers waar vereist... samen met de gebruikelijke praktische informatie houden wij u op de
hoogte van eventuele actualiseringen van de veiligheidsmaatregelen.
Kostprijs van de uitstap: 55€ (maaltijd, en bezoeken). Gelieve uw bijdrage over te schrijven op
rekeningnummer BE04 3100 0112 9431 van de vereniging met vermelding van uw naam en de datum
van het bezoek. Niet-leden zijn welkom mits een bijdrage van 70€ /persoon.

We verzoeken u vriendelijk op voorhand in te schrijven via telefoon of via mail. Uw betaling bevestigt
uw inschrijving. Daar het aantal plaatsen beperkt blijft tot 20 personen, vragen wij om ons te
verwittigen mocht u onverwachts verhinderd zijn.
Wij hopen u op zondag 13 september a.s. talrijk te mogen verwelkomen en wensen u van harte een
prettige zomer toe !
Met vriendelijke groeten,
Louise van de Werve
AAUB : 02 644 5005 OF via mail : louisevandewerve@historische-woonsteden.be

