augustus 2013

Stadsbezoek

Antwerpen in de 17e eeuw
Zaterdag 14 september 2013
namiddag
Beste vrienden,
Antwerpen heeft vanuit zijn verleden heel wat te bieden en wij
willen enkele pareltjes met een bezoek vereren.
Hoofddoel van ons bezoek is het Rockoxhuis. Dit is de 17eeeuwse patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox
(1560-1640), mecenas en vriend van Rubens. De woning is
opgesteld als een museum en werd begin 2013 volledig
heringericht. In samenwerking met het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, dat jaren gesloten is, werden werken uit de
collectie van het Museum in het Rockoxhuis ondergebracht. Het
pand werd ingericht als een renaissance kunstkamer “Het Gulden
Cabinet” en geeft een prachtige impressie van hoe een Antwerps
zeventiende-eeuws stadspaleis er moet hebben uitgezien. Ook de
binnentuin is opnieuw aangelegd als stadstuin met kruiden,
bloemen en heesters in de mode van begin 17e eeuw.
Wij bezoeken het Rockoxhuis met een gids.
Omdat we toch in de buurt zijn nemen we nog een andere
bezienswaardigheid mee.
De Carolus Borromeuskerk heeft de brand van 2009 goed
doorstaan en blijft een magnifiek voorbeeld van de barokke kunst
uit de contrareformatie. Zij dateert uit dezelfde tijd als het
Rockoxhuis en herbergt in al haar pracht en praal veel
kunstschatten. Wij bezoeken de kerk met een gids.

Het programma van onze uitstap :
12.14 u. Vertrek met de trein in Herentals naar het Centraal Station. Vandaar met de tram
naar de Melkmarkt. U zorgt zelf voor de vervoersbiljetten.
13.30 u. Gegidst bezoek aan de Carolus Borromeuskerk.
15.00 u. Verfrissing in een gelegenheid in de buurt.
15.30 u. Gegidst bezoek aan het Rockoxhuis.
De inkom bedraagt 4 € maar omdat nogal wat personen over gratis kaartjes
beschikken regelen we dit ter plaatse.
17.00 u. Einde bezoek Rockoxhuis.
17.26 u. Met de trein terug naar Herentals ; aankomst 18.00u.
Kostprijs: leden; vrijetijdspas: 8 € ; niet-leden: 9 € . Inbegrepen : gidsen, verfrissing.
Inschrijven vóór woensdag 11 september 2013 door aanmelding bij één van volgende
bestuursleden en storten van de verschuldigde som op onderstaande rekening.
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