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Davidsfonds
Herentals

Tentoonstelling
Dames met Klasse
zaterdag
12 november 2005
Beste vrienden,

Het zal je niet ontgaan zijn dat in de media veel
ophef wordt gemaakt rond het cultuurproject
Mechelen 2005, Stad in Vrouwenhanden .
Het koninginnenstuk van dit project is de
tentoonstelling Dames met Klasse, Margareta van
York en Margareta van Oostenrijk .
Voor de
gelegenheid zijn ruim 170 objecten uit de hele
wereld samengebracht. Tal van musea in Madrid,
Wenen, Parijs, Londen, Berlijn, Nürnberg , maar
ook in Vlaanderen en Brussel gaven hun mooiste
stukken in bruikleen. Dit evenement kent een zeer
groot succes
Wij bezoeken met onze afdeling deze tentoonstelling. De dag ziet er als volgt uit :
13u45 : afspraak aan de Lamot site , Van Beethovenstraat 8-10 in Mechelen. Gezien de
drukte dienen wij het bezoek stipt aan te vatten.
14u00 : start tentoonstelling. Duur afhankelijk van eigen tempo maar standaard ongeveer
anderhalf uur.
15u30 : gelegenheid tot kleine stadswandeling en/of verfrissing.
16u00 : Bezoek aan het museum Schepenhuis op de IJzeren Leen . Oud-Herentalsenaar en
Davidsfondslid Robert Beutels zal er ons ontvangen.
17u00 : Einde bezoek (museum sluit).
De verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Je kan onderling afspreken maar wij voorzien ook een
beperkt aantal plaatsen in een minibus (kost 5 euro).
Voor wie met de trein wil komen : er gaat een trein om 12u15 uit Herentals met overstap in Berchem
en aankomst in Mechelen om 13u00. Het is minimum een kwartiertje stappen van het station naar de
Lamotsite. Om 18u00 heb je een trein terug.
Toegangsprijs : museum : 6 euro ; audiogids (aanbevolen ) 2 euro. Schepenhuis : 1 euro.
Inschrijving bij onderstaande bestuursleden graag vóór 6 november. Gelieve bij inschrijving te
vermelden of je een audiogids wenst en/of je wil meerijden met de minibus.
Jef Haest
Peter Pauwels
Hugo van Cauwenberghe
Hubert Vanooteghem

014 / 512582
014 / 217688
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jefhaest@hotmail.com
pauwels.peter@tiscali.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

Nog even herinneren aan de volgende filmvoorstelling van ons filmforum.
Op dinsdag 8 november om 20u00 vertonen we in Cinélux de Russische film The Return

