Beste Probusvrienden,
Probusclub Pajottenland-Heyde en Probus-België hebben het genoegen u
uit te nodigen op de Nationale Probusdag die doorgaat op dinsdag 21 mei
2019 in Salons Waerboom in Groot-Bĳgaarden (Dilbeek).
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De Nationale Dag is een tweejaarlĳks ontmoetingsmoment waarin alle
deelnemers uit de 116 clubs die behoren tot verschillende taalgemeenschappen zich moeten kunnen vinden. De locatiekeuze ging uit naar Salons
Waerboom in Groot-Bĳgaarden, een horecazaak met naam, faam en een
fullhouse aan mogelĳkheden gelegen langsheen de Brusselse Ring.
BRUEGEL
Dit jaar wordt het overlijden herdacht van de wereldbekende en met het
Pajottenland en de Zennevallei nauw verbonden kunstschilder Pieter Bruegel
de Oude, zo’n 450 jaar geleden.
Toerisme Pajottenland & Zennevallei, de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei,
het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland+ en andere
hebben daarbij grootse plannen voor het promoten van de streek en haar
troeven. Als Probusclub met ‘Pajottenland’ in haar naam vinden wij het gepast
dit charmeoffensief een duwtje in de rug te geven.
De deelnemers krĳgen dan ook de gelegenheid twee heel uiteenlopende
conferences bĳ te wonen.

Komende van Gent (E40)
- U neemt de E40 richting Brussel
- U volgt de E40 richting Brussel Centrum en neemt de laatste uitrit
voor het VOLVO-gebouw, uitrit Groot-Bijgaarden Industriezone
Gosset
- U neemt de 1ste links, Gossetlaan, tot op de Markt van
Groot-Bijgaarden
- U neemt rechts, de Brusselstraat richting Ternat
- U neemt de 2de rechts, de Jozef Mertensstraat. Waerboom bevindt
zich helemaal op het einde
Komende van Antwerpen - Liège - Leuven
- U neemt de Brusselse Ring, richting E40 Gent
- Neem de uitrit 10 Asse/Zellik
- Rechts aanhouden in de richting van Asse
- Aan de verkeerslichten (LUKOIL) neemt u links en daarna rechts
- U gaat rechtdoor +/- 1km, houdt links aan, rijdt over de autosnelweg
en u vindt Waerboom aan uw linkerhand
Komende van Mons (E19) – Brussel Zuid
- U neemt de Brusselse Ring, uitrit 11 Groot-Bijgaarden
- Vervolgens neemt u rechts. Aan het (kleine) rondpunt neemt u de 3de
afslag, richting Groot-Bijgaarden Centrum
- U rijdt over de spoorweg en volgt tot op de markt van
Groot-Bijgaarden
- Na de kerk (op uw rechterhand), neemt u de 1ste straat rechts, de
Jozef Mertensstraat
- U volgt deze tot helemaal bovenaan
Hotel Waerboom biedt 49 sfeervol ingerichte kamers.
Zie meer op www.waerboom.com/faciliteiten

Katrien Lichtert geeft toelichting over ‘Bruegel de Kunstenaar’ in het
Nederlands met Franstalige ondersteuning. Zij is kunsthistorica en
Bruegelkenner bij uitstek. Als klein meisje speelde ze al rond de kapel van
Sint-Anna-Pede, die afgebeeld staat op de ‘Parabel van de Blinden’. Intussen
is zij een gerenommeerde Bruegel-expert. In 2014 promoveerde zij tot dr. in de
Kunstwetenschappen met een proefschrift over ‘Pieter Bruegel de Oude en de
voorstelling van het landschap’.
Roel Jacobs is de auteur van een tiental boeken en talloze artikelen over de
geschiedenis van Brussel. In het kader van het Bruegeljaar roept hij de Brusselse
cultuurwereld op meer aandacht aan de eigen geschiedenis te besteden. Hij
legt de nadruk op de Brusselse periode van Pieter Bruegel de Oude die er de
meeste van zijn veertig schilderijen maakte. Daarbij inspireerde de meester zich
onder meer op het landschap dat nu ‘Pajottenland’ wordt genoemd. Zijn lezing
is tweetalig.
Inschrĳven via de clubsecretaris
Alle secretarissen ontvangen deze uitnodiging zowel via post als electronisch.
Zij worden verzocht dit document aan hun clubleden te bezorgen en de
inschrijvingen te verzamelen. Enkel na de ontvangst van de globale betaling
worden de inschrijvingen geregistreerd.
Ook op de websites van de Probusclub Pajottenland-Heyde en van
Probus-België is alle informatie na te lezen.
De inschrijvingen worden afgesloten bij het behalen van het maximaal aantal
deelnemers van 470 en in ieder geval op vrĳdag 3 mei 2019.
Prĳs All-in: 80 €
Programma
08u45 - 09u45
10u00 - 10u45
11u00 - 11u45

12u00 - 12u15
12u15 - 16u00

Ontvangst met koffie/thee/vers fruitsap,
verse cake en koeken
Lezing in het Nederlands door Katrien Lichtert
‘Bruegel de Kunstenaar’
Conference in het Frans door Roel Jacobs
‘Wat heeft Bruegel betekend voor Brussel?
Muzikaal intermezzo van Luc Ooghe - Docent,
musicoloog en master Vlaamse doedelzak.
Geplogenheden en toespraken
Aperitief en middagmaal

