HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

PROGRAMMA UITSTAPPEN 2020 – 2021
Het jaar 2020 houdt het niet op met ons te verassen! Desondanks volgen we ons programma op en
herontdekken wij de bezienswaardigheden van onze gewesten! Hopelijk tot weldra!
Dinsdag 6 oktober : de activiteit werd naar een zaterdag van zomer 2021 uitgesteld wegens de
oranje zones… Studiedag en bezoek van het landgoed Mariënwaerdt bij de Heer en Mevrouw van
Verschuer, een model van erfgoedbeheer. Een boeiende inspiratiebron voor de Next Gen! Deze
activiteit wordt in synergie met Landelijk Vlaanderen, NTF & ELO georganiseerd.
Donderdag 15 oktober: Bezoek van de fototentoonstelling “Side by side” van Jessica Hillhout met
curator Patricia De Peuter in het Park van Boutersem (Zandhoven) bij de Heer en Mevrouw Sébastien
Ryelandt. Deze tentoonstelling loopt nog door tot 31 oktober en is erg de moeite waard!
www.sidebysidezandhoven.com
Dinsdag 20 oktober: Dit bezoek wordt eveneens uitgesteld naar volgend jaar… Ter gelegenheid van
hun 100 -jarige aanhechting bij België, een exclusief bezoek en ontmoetingen in de Oost kantons
o.l.v. Dr Jean-Pierre Nyssen.
Dinsdag 24 of donderdag 26 november : in synergie met Kunstwijk, een reis terug in de tijd met het
bezoek aan de Librije van de Hertogen van Bourgondië in de KBR en vervolgens een onverwachte
wandeling in de nabijheid van de Museumplein en het Justitiepaleis.
Januari 2021 : Ontdekking van het bruisende kunstcentrum van de Galerie Rivoli te Ukkel.
www.rivoli.brussels
Donderdag 19 maart 2021, de abdijen Averbode, Herkenrode en Tongerlo
Mei 2021 Op excursie “à la carte!” in Henegouwen
24-25-26 september 2021, Weekend in Normandië
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.
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!
Contacteer ons via nummer 02 644 5005 of via mail aan louisevandewerve@historische-woonsteden.be
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