DAGUITSTAP BRUGGE DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
Beste vrienden, op donderdag 25 november organiseren we een daguitstap naar Brugge. Voorzie u voor
alle veiligheid nog van een mondmasker. We komen met de trein en spreken af in de inkomhal van
Brugge-station om 10.40u waarna we te voet naar het museum gaan.
Wegens de geldende museumregels is de uitstap beperkt tot 20 deelnemers.
Reserveer daarom eerst telefonisch op nummer 02 648 33 64 of 0475 32 22 12 en schrijf daarna in.
Programma
11u00 Gruuthusemuseum Dijver 17C , Brugge Bezoek met audigids of met qr-code (vergeet uw oortjes
van uw smartphone niet)
In het museum reis je doorheen drie cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis. Allereerst het
Bourgondische hoogtepunt van de stad, daarna de tot nu toe vaak onderbelichte periode van de 17e en
18e eeuw en ten slotte de herontdekking van Brugge in de voor de stad zo typerende 19e-eeuwse
neogotiek. Deze drie periodes komen tot leven in de meer dan 600 collectiestukken die elk hun
eigen verhaal vertellen. Van majestueuze wandtapijten tot gotische glasramen, van elegante
houtsculpturen tot verfijnd historisch kant, van schilderijen uit verschillende periodes tot een 17e- en
18e-eeuwse gedekte tafel met onder meer zilveren bestek en kostbaar Chinees porselein. De leidraad
doorheen het museum is ‘Plus est en vous’, het devies van Lodewijk van Gruuthuse, de man die het
paleis de nodige grandeur gaf in de 15e eeuw.
13u00 LUNCH in de Huisbrouwerij De Halve Maan Walplein 26 voor een 3 gangen marktmenu
15u00 O.L.V.-kerk Museum Mariastraat
De 115,5 meter hoge bakstenen kerktoren, de op één na hoogste ter wereld, illustreert het vakmanschap
van de Brugse bouwlieden. Binnen wacht je een wereld vol kunstschatten, met als absolute topstuk
Michelangelo’s wereldberoemde Madonna met Kind. Het rijke kerkinterieur omvat eveneens tal van
schilderijen, 13de en 14de-eeuwse beschilderde grafkelders en de 15de en 16de-eeuwse praalgraven van
Maria van Bourgondië en Karel de Stoute.
Prijs leden: 25 euro

niet-leden: 45 euro

Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN : BE15 7340 0363 9630
VZW -IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 1040 Brussel
Met vermelding UITSTAP BRUGGE
Uiterste datum van inschrijving : 8 november 2021

