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ZO 13/01 Wandeling te
Bierbeek: Walkers are forever
(18km)
In het begin hebben we enkele oude
hoeves, holle wegen en veel open veld.
We steken de taalgrens over en houden
halt aan een pittoresk kapelletje. Tijd
voor onze picknick.
Daarna gaat het richting Mollendaalbos
voor onze 2de stop. We passeren
verderop den Dikke Eik (300 jaar,
stamomtrek 5,6m). Tenslotte slingert de
weg zich kriskras door bos en veld naar
ons vertrekpunt. Avontuurlijk. Be there.

van het museum.
Aanvangsuur: 15u
Reservatie: € 18 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: Pieter - 0478 54 54 54 pieter@oever.be.
Max. personen: 15
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

Meebrengen: hapje en drank voor
onderweg (2 stops), waterdichte
wandelschoenen, mutske, goed weer
en goed humeur.
Afspraakuur: 10u15
Afspraakplaats: Rode Kruisplein, 28
Mechelen of om 11u aan Taverne 'In de
Molen', Dorpsstraat 14, 3360 Bierbeek
Aanvangsuur: 11u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Rik V - 0472 44 72 43 rikvankers@yahoo.com.

ZO 13/01 Tentoonstelling
Theodoor Van Loon Brussel
OOK NIET-LEDEN!
Theodoor van Loon, een caravaggist
tussen Rome en Brussel.
Theodoor van Loon was een van de
eerste schilders uit de Zuidelijke
Nederlanden die zich verregaand liet
beïnvloeden door de kunst van
Caravaggio. Net als zijn tijdgenoot
Rubens ontwikkelde Van Loon een
krachtige, originele stijl en liet hij zich,
zijn hele schildersleven lang, inspireren
door de meesters uit Italië.
De expo brengt je voor de allereerste
keer in aanraking met het oeuvre van
deze atypische kunstenaar. De
confrontatie met de werken van zijn
tijdgenoten (Rubens, Barocci,
Bloemaert) toont welke rol Van Loon
precies speelde in zijn tijdperk.
De rondleiding duurt ongeveer 90
minuten.
De prijs omvat: inkomticket en gids.
Afspraakuur: 14u45
Afspraakplaats: aan de kassa van
Bozar, Ravensteinstraat 23 1000
Brussel waar Pieter en Nicole iedereen
verwelkomen.
Je kan heel voordelig met de trein naar
Brussel Centraal, op korte loopafstand
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