Uitstap

oktober 2019

Europa in Brussel
dinsdag 19 november 2019
dagactiviteit
Beste,
Europa en de Europese idee liggen wat onder vuur de laatste tijd, zoals zoveel zaken trouwens.
Maar we profiteren nog van de uitstel van de Brexit om in Brussel enkele Europese instellingen te
bezoeken.
In de voormiddag brengen we een
bezoek aan het Europese parlement en
dat doen we via een rondleiding door,
gevolgd door een gesprek met, een lid
van het parlement. De organisatie is
niet bij machte de naam nu al mee te
delen maar alleszins zal hij/zij op
jullie vragen willen antwoorden.

Na een bescheiden en lichte lunch krijgen wij een
interessant overzicht van de Europese geschiedenis in
het, slechts in 2018 opengestelde, “Huis van de
Europese Geschiedenis”. Dit bevindt zich in het
Eastmangebouw in het Leopoldpark, in het hart van de
Europese wijk. Wij worden in het museum rondgeleid
aan de hand van een geavanceerde tablet/audiogids.
Het museum is prima ingericht en zeer boeiend. Wie
hierover meer wil weten kan terecht op https://historiaeuropa.ep.eu/nl/.
Wij reizen met de trein waardoor alles eigenlijk binnen wandelafstand ligt. Maar omdat we voor
9h00 ‘s morgens moeten vertrekken kan men geen gebruik maken van een seniorenticket. Wie wil
participeren in een groepsticket (7,6 €) laat dit bij inschrijving weten.
Het programma ziet er dus als volgt uit:
08.23 uur
10.00 uur

We nemen de trein naar Brussel-Luxemburg waar we (hopelijk) om 9.40 uur
aankomen
Bezoek aan Europees parlement

12.30 uur

Lunch in het Café Europa. Zie de webstek http://cafe-europa-brussels.be/nl/

14.30 uur

Bezoek aan museum Huis van de Europese Geschiedenis. Duur ongeveer 2 uur.

17.19 uur

Terugreis naar Herentals waar we (hopelijk) om 18.36 uur aankomen.

Wil je aan deze uitstap deelnemen schrijf dan vóór dinsdag 5 november in bij een van
onderstaande bestuursleden. Er is dus weinig tijd om te beslissen.
Wegens de strikte veiligheidsmaatregelen in het Europees Parlement dien je bij de inschrijving
jouw rijksregisternummer mee te delen.
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