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In deze NieuwsFLITS!:

Kunst & Cultuur naar Museum Insel Hombroich en Zons

Rabobank Clubkas Campagne

Datum              dinsdag 26 juni 2018

Telefoon           040 – 201 09 80

                          (bij afwezigheid: 040 – 201 53 87)

 E-mail              k-en-c@pvge-awv.nl

In de komende dagen valt de nieuwe afdelingsnieuwsbrief bij u in de bus.

Helaas is daarin de activiteit van K&C naar Museum Insel Hombroich en Zons

weggevallen. Daarom krijgt u de aankondiging alsnog per nieuwsFLITS!.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!

Mededeling Kunst & Cultuur:

Een wat moerasachtig landschap bij Neuss, omzoomd door het riviertje de Erft. In

het veld fourageren ganzen, loert een reiger op zijn buit en scharrelt een paar

muskusratten zijn kostje bijeen. Gesneuvelde wilgen liggen te vergaan terwijl witte

berken glinsteren tegen een strak blauwe lucht. Een netwerk van paden verbindt tien
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paviljoens. Daar wordt de kunstverzameling van Karl-Heirich Müller gepresenteerd,

naar het ideaal van Paul Cézanne in dialoog met de omringende natuur. De

kunstwerken van Arp, Calder, Cézanne, Chillida, Corinth, Fautrier, Giacometti, Klein,

Klimt, van der Leck, Matisse, Picabia, Rembrandt, Rietveld, Schwitters, maar ook

beelden van de Khmer en antieke kunst uit China, worden zonder uitleg met elkaar

geconfronteerd. Je treft er geen informatiebordjes. Op geheel intuïtieve manier kun

je de kunst op je in laten werken. Dit is Museum Insel Hombroich, een bijzondere

ervaring voor wie van kunst houdt, zich thuis voelt in een natuurlijke omgeving en in

staat is twee uur te lopen over half verharde paden. [info wikipedia]

Het vestingstadje Zons ligt een half uur rijden van Insel Hombroich. Opgravingen

laten zien dat Romeinse legers er zich vestigden en later de Merovingers. Zeker is

dat Zons als stad in 1373 werd gesticht door de bisschop van Keulen. Die maakte

van Zons, met haar ligging pal aan de Rijn, een locatie voor tolheffing. In de periode

van de 15 tot de 17 eeuw was Zons, met akkerbouw, veeteelt, ambachten, handel

in bier en wijn, en weverijen, redelijk welvarend. De stad verloor haar betekenis toen

de rivier werd verlegd naar het oosten. Dit verklaart waarschijnlijk het feit dat

fortificaties en historische structuren behouden zijn gebleven en de stad zich tot een

unieke toeristische bestemming heeft kunnen ontwikkelen. Zons is, hoe onbekend

ook, een ware verrassing. [info wikipedia]

Programma

08.00 uur            Vertrek vanaf de Mariakerk in Valkenswaard.

08.15 uur            Vertrek vanaf het ‘t Stationskoffiehuis in Waalre.

09.15 uur            Koffie en gebak bij Hotel-Restaurant Bosrijk Roermond.

10.00 uur            Vertrek naar Zons.

11.00 uur            Rondleiding in de vesting Zons.

12.30 uur            Lunch op eigen gelegenheid.

13.45 uur            Vertrek naar Museum Insel Hombroich.

14.30 uur            Rondleiding in het museumpark.

16.30 uur            Vertrek naar Herten.

17.30 uur            Diner in Restaurant De Oolderhof.

19.00 uur            Vertrek naar huis. Aankomst rond 20.00 uur.

Aanmelden, zo spoedig mogelijk.
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Per e-mail:  k-en-c@pvge-awv.nl

Telefonisch:  040 – 201 09 80 (bij afwezigheid: 040 – 201 53 87)

Betalen, maar eerst aanmelden

€ 72,50 (koffie/gebak, rondleiding in Zons en Insel Hombroich, diner, bus en

attentie chauffeur).

Rekeningnummer: NL70 RABO 0118820788

T.n.v. PVGE afd. AWV K&C, onder vermelding van “Hombroich” en uw naam.

Belangrijk

Neem het paspoort mee.

Trek comfortabele schoenen aan, in het besef dat er gewandeld gaat worden.

Begeleiders op deze reis

Piet Setz: 06 53 20 87 30

Leo Brabander: 06 27 43 79 81
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bericht voor leden van de Rabobank:
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Bent u lid van Rabobank De Kempen? Dan willen we u vragen om het artikel te

lezen op bladzijde 23 van onze recente nieuwsbrief. De Rabobank organiseert

namelijk een Clubkas Campagne waarmee verenigingen, zoals onze PVGE,

financieel ondersteund worden.

Als lid van de Rabobank mag u stemmen van donderdag 5 april t/m maandag 30

april 2018. In onze nieuwsbrief staat een heldere uitleg.

Uw stem helpt ons !!
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PVGE afd. Aalst-Waalre en Valkenswaard

Eric Ideler, afdelingssecretariaat
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Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?

Laat ons dat per e-mail weten via deze link

Deze mail is verzonden via de mailservice van Mailchimp
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