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

SAVE THE DATE : 12.06.2022
Petite Enneille - Erlonfouet
BEZOEK AAN DE LAUREAAT VAN DE PRIJS GRAAF THIERRY DE LOOZ
CORSWAREM 2021, MET OMWEG LANGS ERLONFOUET

Praktische informatie:

Gelet op de lange rit wordt voor dit bezoek een busreis aanbevolen.
Vertrek in Station Brussel centraal om 9u zeer stipt + stop op de parking van Bierges
autosnelweg E411 om 9u40
Programma van de dag :
-

11u -14u : Ontvangst in Erlonfouet bij Mijnheer Léopold Delvaux de Fenffe voor het
bezoek aan de natuurlijke tuin, met uitzicht op het bos van Saint-Hubert... een
ontdekking van acidofiele planten, talrijke wilde rozen en het arboretum met
esdoorns-, eiken-variëteiten, andere collectiebomen... en uiteindelijk het
adembenemende Ardennenlandschap. Het bezoek zal gevolgd worden door een lunch
ter plaatse (koud buffet).

-

15u : Aankomst in de tuin « Petite Enneille » bij de Heer en Mevrouw Benoît Laloux,
laureaten van de prijs Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen in
2021.
Dit eigendom van meer dan 2ha is samengesteld uit verschillende kamers die zich rond
de oude boerderij Favereau bevinden. De ziel van de site doet denken aan Engelse
tuinen en aan de persoonlijkheden van Edwin Luytens en Gertrude Jekyll.
De terugreis is voorzien omstreeks 17u.

Prijs van de dag: 83€ (bus, maaltijd en bezoeken) over te schrijven op de rekening van de vzw
HW BE04 3100 0112 9431 met vermelding van uw naam en datum van het bezoek.
Wij verzoeken u vriendelijk u vooraf in te schrijven per telefoon of e-mail. Uw betaling zal uw
inschrijving bevestigen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 personen, dus laat ons weten
mocht u onverwacht niet aanwezig kan zijn.
Hopend u talrijk te mogen verwelkomen op zondag 12 juni e.k., wensen we u fijne lentedagen!
Met warme groeten,
Louise van de Werve
AAUB : 02 644 5005 OF via mail : louisevandewerve@historische-woonsteden.be

