Beste vrienden, op zaterdag 14 september bezoeken we Autoworld en de tentoonstelling
“De Groote Oorlog Voorbij 1918-1928” in het Legermuseum aan het Jubelpark in Brussel
AFSPRAAK OM 10.15u IN DE INKOMHAL VAN AUTOWORLD,
JUBELPARK 1000 BRUSSEL. Wees op tijd!
AUTOWORLD BRUSSEL
In 1986 werd in Brussel een prachtig jubileumpaleis omgetoverd tot een schatkamer van de
autogeschiedenis, kleurrijk, pedagogisch en evolutief uitgebouwd.
De decennialange evolutie van techniek, comfort, veiligheid en groeiend milieubewustzijn wordt er
geschetst aan de hand van prachtige paardenkoetsen en talloze motorvoertuigen. Van de eerste bijna
archeologische modellen tot de hedendaagse wagen, voorloper van de automobiel van morgen en
overmorgen wordt de bezoeker via technisch uitgewerkte maar toch duidelijke commentaren
rondgeleid in de wonderbaarlijke geschiedenis van de automobiel.
De laatste jaren, en vooral sinds 2010, heeft het museum tal van veranderingen en blijvende
verbeteringen ondergaan met de aanleg van nieuwe zones. Om de twee jaar wordt een prestigieuze
tentoonstelling ingericht op de mezzanine, wat altijd een breed publiek aantrekt, en tijdens het jaar
vinden er tal van kleienere tijdelijke thema tentoonstellingen die altijd in verband staan met de auto
en die inspelen op een trouw publiek dat steeds meer uit is op nieuwigheden.

DE TENTOONSTELLING ‘DE GROOTE OORLOG VOORBIJ: 1918 - 1928’
Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België - net zoals de wereld - ingrijpende veranderingen. De
samenleving worstelt met ontwrichting. En tegelijkertijd herleeft ze.
Met de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog voorbij: 1918-1928’ gaat het War Heritage Institute
dieper in op verschillende grote thema’s: het eindoffensief, de bevrijding, de periode kort na de
oorlog, de geopolitieke omwentelingen, de economische heropbouw, het rouwproces en de
herinnering, de socio-politieke en de socio-culturele veranderingen.
De tentoonstelling omvat uitzonderlijke stukken uit de rijke WHI-collecties en uit nationale en
internationale musea. Decors en getuigenissen uit ‘Les Années folles’ en interactieve tools brengen
een sfeer vol verrassing en emotie.
Programma:
10.30u tot 12.00u Geleid bezoek aan Autoworld
12.15u tot 13.45u Lunch in het Autoworld-museumrestaurant
Vol au vent met kip en Dame-Blache
14.00u tot 15.30u Legermuseum: geleid bezoek aan de tentoonstelling
De Grote Oorlog voorbij :1918-1928

Maximum aantal deelnemers : 15

(Datum van storting bepaalt de volgorde)

We komen met openbaar vervoer of met eigen wagen.
Openbaar vervoer : vanuit het station Brussel Centraal is er een metro-verbinding
Lijn 1 en 5 richting Hermann Debroux of Stokkel. Halte Merode (200m te voet) of
Schuman (500m te voet). Opgelet: 65+ kaart van De Lijn telt niet in Brussel, u moet
een ticket van de MIVB kopen.
Per wagen: Je kan parkeren op de Esplanade van het Jubelpark, waar parkeren
voorlopig nog gratis is. Aan het rond punt Montgomery, neem richting Jubelpark. Aan
Merode (juist voor het Jubelpark) naar links naar AVENUE DES GAULOIS. Dan 1-ste
(smal) straatje naar rechts naar de Esplanade

BIJDRAGE:

LEDEN : 35 €

NIET-LEDEN : 45 €

Inbegrepen in de prijs: inkom, gidsen en lunch (drank is voor eigen rekening)
De bijdrage met vermelding van de uitstap kan u storten op rekeningnummer
BE15 7340 0363 9630 BIC:KREDBEBB
Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.

van de VZW IN DERDE VERSNELLING

Uiterste datum van storting : vòòr 7 september 2019 of tot de tickets
zijn uitverkocht.
De storting geldt tevens als inschrijving

Voor alle inlichtingen : Herman LEMAHIEU, tel .02/648.33.64 gsm 0475/32.22.12
herman.lemahieu@skynet.be
Tot binnenkort en vriendelijke groeten
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