



	 	 	 	 	 	 	 	 Lievegem,   13  augustus 2021


Geacht lid,


	 	 	 DINSDAG  7 september 2021


LUIK   en  de tentoonstelling NAPOLEON 




‘Napoleon – De mythe voorbij’ komt tot stand door het werk van historici en 
de steun van de Fondation Napoléon. De tentoonstelling is objectief en 
kritisch opgebouwd en ondersteund door betrouwbare historische studies. 
De tentoonstelling legt het accent op een tiental thema’s om de mens, zijn 
leven en zijn werk beter te leren kennen.


    Daarnaast maken we kennis met het hart van La cité Ardente.


Napoleon, 
de Mythe voorbĳ



Wij verzamelen op de parking aan het station te Drongen  en nemen daar de 
trein om 09.08 naar Gent St. Pieters  (Hansbeke wat vroeger) en daar de trein 
van 09.23u richting Eupen. 

Afstappen in Liège Guillemins (11u)   en  nemen daar om 11u12 de trein 
richting Liers en stappen af in gare St-Lambert (11.20 u).


Start van het eerste deel van de wandeling.

Rond 13u pauze en mogelijkheid om te eten ,in de buurt, vrij naar uw wens.


Verwachten u terug op het afgesproken uur en vatten dan het tweede deel 
van de stadsverkenning aan.


Wij worden verwacht in het museum van het station Guillemins om  de 
tentoonstelling Napoleon bezoeken. Aanvang om 16 u  (tijdsblok)


Na afloop verzameling in de stationscafetaria.

Nemen de trein terug om bv. om 19u. , aankomst Gent 20.32u en om 2045u 
naar Drongen/Brugge/Zeebrugge.


Wat is uw bijdrage   :    voor inkom tentoonstelling én de audio (N)  én de 
stadswandeling.  


vtbkultuurpashouder  2021  :    €  15

niet lid            :    €  20

Voor het treinticket zorgt uzelf. 

Opgelet : groep is beperkt tot max 15 p.  Indien grotere belangstelling dan 
wordt een tweede dag ingelast.

Geldende COVID-regels inachtnemen.


Inschrijven     

a) door te mailen naar   josvandenberghe@hotmail.com  

met vermelding van het aantal deelnemende personen.

b) of  te telefoneren naar Marie-Anne De Pape   op nr. 09.377 74 66


Inschrijvingen worden echter slechts definitief na storting van het vereiste 
bedrag op rekeningnummer BE68 9733 8199 5734 van vtbKultuur Lievegem;

 

                     Het              bestuur Lievegem

mailto:josvandenberghe@hotmail.com

