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Provinciale Brussel-dag  
Zaterdag 25 november 2017 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME 
 
Weer doen wij een oproep voor onze jaarlijkse (provinciale)  “Brusseldag”. Dit jaar bezoeken we 2 
rijke, uitzonderlijke parels en locaties nl. EUROPALIA INDONESIA in BOZAR & de VILLA EMPAIN !!! 
We reizen met autocar vanuit Sijsele zonder treinstress en meegenomen comfort in deze donkere 
dagen!  Lees het veelbelovend programma. We verzorgen  een korte inleiding en toelichting van beide 
bezoeken tijdens de busrit. Voorzie u evt. van een “hongerstiller” gezien het latere lunchuur !!! 
 

 9u00: Vertrek Lindeplein Sijsele (GPS parkeren : Kloosterstraat)  

 10u15:  1 uur vrije tijd voor vrijblijvende koffie/toilet/wandeling e.a. in de onmiddellijke  
buurt van Bozar  

 11u30: Verkenning met audiogids. ‘Europalia Indonesia’ nodigt uit de platgetreden 
paden te verlaten en nieuwe perspectieven te ontdekken. Indonesië is het 5e grootste 
land ter wereld, een archipel van meer dan 17000 eilanden, 726 talen, 255 miljoen 
inwoners.  Een buitengewone kracht gaat uit van het kunstenfestival “Ancestors & 
Rituals”. Ontdek hoe voorouders Indonesië tot vandaag mee vorm blijven geven van 
Sumatra tot Papoea, Java, Borneo, de Molukken enz…160 archeologische en 
etnografische schatten voor het eerst in Europa ! Een cultuurtsunami zonder 
voorgaande …Zie ook www.europalia.eu ter voorbereiding. 

 13u45: Vrijblijvende lunch (voorgerecht- hoofdgerecht-koffie) in Chutney’s Brasserie 
nabij de Grote Markt  – men kan dus ook zelf iets opzoeken en om 16u00 terug 
aansluiten bij de groep. Na de lunch korte wandelpauze mogelijk in de buurt. 

 16u30: Gegidst bezoek aan ‘Villa Empain’ (Villa Roosevelt) in art-deco-stijl (1931) 
ontworpen door architect Michel Polak in opdracht van industrieel baron Louis-Jean 
Empain, zoon van industrieel Edouard Empain, nabij het Ter Kamerenbos en de 
ambassadewijk. Sinds 2007 is de Boghossian Foundation (industrieel uit Armenië) 
eigenaar. Een  gegidst bezoek aan een art-deco-tempel of villa in geslepen graniet met 
omliggende tuin en zwembad omzoomd door een pergola; 3500 m2 en een terrein van 
0,55 ha. Zie ook www.villaempain.com ter voorbereiding. 

Prijskaartje: 
 - Zonder lunch: slechts €40,00 of  €35,00 voor leden vtbKultuur - VAB   
 - Met lunch € 65,00 of €60,00 voor leden vtbKultuur - VAB.   
   Dankzij de financiële tussenkomst van het prov. bestuur vtbKultuur W-Vl.   
   kunnen wij de totaalprijs gevoelig drukken ! 
  
Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag op rek.  

BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME ; dit tot en met uiterlijk 15 november 
Annuleringen worden na de afsluitdatum onder geen beding terugbetaald. 
 
Welkom met alvast… een Knipoog ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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