WELKOM

Stadsbezoek

mei 2008

IN CULTUUR

HERENTALS

Den Haag
zaterdag 7 juni 2008
Beste vrienden,
Den Haag is het politieke centrum van Nederland en gaat door voor de meest mondaine en
verfijnde stad van het land. Een bezoek zeker waard dus, omdat de stad voor velen totaal onbekend
terrein is; de modale toerist raakt niet verder dan het pittoreske Delft.
Het programma van ons bezoek is als volgt :
7.30 u.: Vertrek aan het Administratief Centrum, Augustijnenlaan. Wij rijden met een bus.
9.30 u.: Aankomst en koffie of frisdrank in het statige Hotel des Indes , pleisterplaats van de
Indonesische kolonialen.
10.00 u.: Verkenning van het stadscentrum in groepjes onder leiding
van lokale stadsgidsen: het Buitenhof en het Binnenhof, de
Lange Voorhof, de Passage, ... : monumentale panden,
historische gebouwen en gezellige hoekjes.
12.30 u.: Gelegenheid tot (broodjes)lunch in selfservice zaak la
Place Mangerie ; zeer ruime keus tegen schappelijke
prijzen (3 à 5 ) . (Picknicken in stadscentrum kan,
maar is niet comfortabel).
13.30 u.: Je kunt kiezen tussen volgende mogelijkheden om de vroege
namiddag door te komen :
Winkelwandelen in Den Haag. Er zijn straatjes met
antiekwinkels, een imposante boekenwinkel in De Passage,
het park Haagse Bos ,
Bezoek aan het Mauritshuis , een stadspaleis met een unieke verzameling
schilderijen van vermaarde Hollandse, Vlaamse en Duitse meesters. Hier hangt
ook het bekende schilderij van Vermeer Het meisje met de parel .
(8 voor groepsticket met audiogids).
Stadswandeling in het nieuwe centrum met imposante moderne architectuur : het
nieuwe stadhuis, de ministeries, theaters,... nog volop in aanbouw (2,5 ).
Bij inschrijving vermelden waar je voor kiest.
15:45 u.: Bezoek aan Panorama Mesdag , een reconstructie van het 19de eeuwse Scheveningse
strandleven.
16:30 u.: Ontvangst op de residentie van de Belgische ambassadeur. De ruime stadsvilla aan
het park Zorgvliet is volgepropt met (uiteraard) Belgische kunst. Tijdens de receptie
vernemen we welke taken een ambassadeur zoal op zich neemt.
18:30 u.: Avondmaal in een typische eettent op de promenade van Scheveningen. We werpen
een blik op het Kurhaus en de pier.
20.00 u.: Terug naar Herentals waar we rond 22.00 u. na een lange, maar interessante reis
arriveren.
Kostprijs : leden : 40 ; niet-leden : 43
(drank avondmaal en facultatief namiddagprogramma niet inbegrepen).sreekproducten.
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten

Inschrijven vóór 25 mei bij bestuursleden :
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014 / 512582
Peter Pauwels
0475/384762
Hugo van Cauwenberghe 014 / 215574
Hubert Vanooteghem
014 / 216535

adv.beutels@scarlet.be
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mia.wuyts@skynet.be
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