maart 2011

Lente-uitstap

Lommel, meer dan zand…
zaterdagnamiddag 16 april 2011
Beste,
Lommel ligt nu niet zó veraf, maar toch is het een plaats waar wij zelden komen. Nochtans heeft
de stad heel wat te bieden en wij denken dat het een uitstapje meer dan waard is.
Wat zijn de troeven van Lommel ?
Lommel beschikt over een geherwaardeerd stadscentrum met enkele
mooie monumenten en gebouwen : het nieuwe gemeentehuis van de
befaamde architect Jo Crépain, heraangelegd stadspark Adelberg van
tuinarchitect Deroose en de neogotische kerk.
Sinds enige jaren is ook het "Glazen huis", in het centrum, een
trekpleister. Dit Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst met
zijn originele vorm refereert aan het befaamde Lommelse kwartszand
als grondstof voor hoogwaardig glas.
Maar ook in de landelijke en bosrijke omgeving van Lommel zijn
interessante bezienswaardigheden.
• Het museum "De Kolonie", in een voormalige staatsboerderij, documenteert niet alleen
de mislukte poging in de 19de eeuw om de woeste heidegronden te ontginnen, maar geeft
ook een beeld van de prehistorie en de ontwikkeling van de streek als centrum voor
zandwinning en zinkindustrie.
• In Lommel ligt ook het indrukwekkende Duitse kerkhof, de grootste begraafplaats uit de
tweede wereldoorlog, een dodenakker van 16 ha die stil maakt.
• Het veel kleinere Pools militair kerkhof met massief standbeeld herinnert aan de Poolse
gesneuvelden bij de bevrijding van Lommel.
Na het bezoek aan Lommel is er facultatief de mogelijkheid om er een avondmaal te nemen.
Het programma ziet er dus als volgt uit :
12.00 u. :

13.00 u. :
14.00 u. :
15.00 u. :
16.00 u. :
17.00 u. :
18.30 u. :

20.00 u. :

Vertrek aan het Administratief Centrum te Herentals met eigen wagens.
Wil bij inschrijving opgeven of je graag meerijdt met iemand of dat je
eventueel zelf kan rijden.
Gegidst bezoek aan het Glazen Huis.
Gegidste stadswandeling.
Verfrissing en rit naar museum "De Kolonie."
Gegidst bezoek aan museum "De Kolonie."
Bezoek aan Pools kerkhof en Duits kerkhof.
Facultatief avondmaal in de historische Groote Hoef.
Keuze tussen menu A (soep- varkenshaasje- dessert - koffie) of menu B (slaatje
met paté -tongrolletjes -idem). Prijs zonder drank : 20 €. Wil bij inschrijving
opgeven of je hieraan wenst deel te nemen en zo ja wat jouw menukeuze is..
Terugreis naar Herentals.

Prijs voor deze uitstap : leden : 9€/29€ ; niet-leden : 11€/31€. (gidsen, toegangsgelden en
verfrissing/met avondmaal). Wie meerijdt betaalt ter plaatse 4 € voor het vervoer.
Inschrijven bij onderstaande bestuursleden vóór dinsdag 12 april. Inschrijving definitief na
storting van het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening.
• Jeannine Beutels
014 / 215570 adv.beutels@scarlet.be
• Peter Pauwels
0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be
• Liliane Van Herck
014 / 215854 lilianevanherck@myonline.be
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