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Rondleidingen 2021
OP ONTDEKKING IN SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

P(ART)Cours 
Zaterdag 29 mei om 14 uur

Als partner van het tweejaarlijkse P(ART)COURS 
heeft Sint-Lambrechts-Woluwe gekozen voor 
Wolubilis en omgeving* als locatie voor de openlucht-
tentoonstelling. Onze gids neemt u mee op ontdek-
king naar de sculpturen en installaties van Maureen 
Bachaux en Jeton Muja, François Huon, Ina Leys, 
Xavier Mary, Tinka Pittoors, VOID, Tatiana Wolska. 
Een mooie gelegenheid om de ruimte van Wolubilis 
in dialoog te brengen met hedendaagse kunst.
* Sylvie de Meurville kunt u ontdekken op de vijver van het 

Maloupark.

Trefpunt: Vrijetijdsplein 1

Van 't Hof van Brussel naar het 
Maloukasteel
zaterdag 26 juni om 14 uur

Deze wandeling gaat van het kasteel van 't Hof van 
Brussel, tegenover de Sint-Lambrechtskerk, naar het 
Maloukasteel. U zult alles te weten komen over deze 
woonsten van weleer, maar ook over hun omgeving. 
Duik mee in het historische erfgoed van de stad!
Trefpunt: Heilig-Hartplein 10

Fietsen langs de Woluwe
zaterdag 10 juli om 14 uur

De Woluwelaan loopt langs de gelijknamige 
rivier. Aan de westkant zult u imposante gebouwen 
zien, terwijl aan de oostkant, onbebouwd, zich het 
uitgestrekte terrein van Blaton bevindt. Onderweg 
stopt onze gids onder meer bij het Bronnenpark, het 
Maloupark, de watermolen van Lindekemale en het 
Hof ter Musschen.
Vergeet uw fiets niet mee te brengen!
Trefpunt: bij het Villo! station, tegenover winkel Rob, 
Woluwelaan 28 in Sint-Pieters-Woluwe

Rond het Vergotesquare
Zaterdag 9 oktober om 14 uur
Het Vergotesquare is een harmonieus en goed 
bewaard gebleven geheel, dat een zeer specifieke 
fase van verstedelijking vertegenwoordigt. De 
omringende gebouwen, die voornamelijk residenti-
eel zijn, bestaan uit burgerhuizen, herenhuizen en 
appartementsgebouwen. Het merendeel werd tussen 
1907 en 1930 gebouwd en vertoont een verscheiden-

25/04 - 27/06

AUDERGHEM
OUDERGEM

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

ART CONTEMPORAIN EN PLEIN AIR

HEDENDAAGSE KUNST IN OPENLUCHT

CONTEMPORARY ART IN THE OPEN AIR

WWW.PARTCOURS-PARKUNST.COM
FACEBOOK.COM/PARTCOURSPARKUNST

Carte et activités  sur l’application Coddy et dans la brochure disponible dans les 3 communes.
Kaart en activiteiten  in de Coddy-app en in de brochure verkrijgbaar in de 3 gemeenten.
Map and activities on the Coddy app and in the brochure available in the 3 municipalities.
https://www.coddygames.com/partcours-parkunst

ACCÈS LIBRE
VRIJE TOEGANG
FREE ACCESS
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heid aan bouwstijlen, van eclecticisme tot Art Deco, 
met hinten van Art Nouveau en de Beaux-Arts stijl
Trefpunt: voor de residentie Insula, Vergotesquare 1

Dit programma is aan wijzigingen 
onderhevig, afhankelijk van de geldende 
sanitaire maatregelen.

Gelieve uw eigen masker mee te brengen.

De bezoeken worden begeleid door professionals en 
verlopen te voet, of per fi ets voor het bezoek op 10 juli. 
De bezoeken zijn gratis, maar registratie is vereist bij 
Arkadia, alleen per e-mail:info@arkadia.be.
Als u het bezoek waarvoor u zich heeft ingeschreven 
niet kunt bijwonen, laat dit dan aan Arkadia weten: zo 
krijgen anderen de kans om zich alsnog in te schrijven.

➤ Dienst duurzame ontwikkeling, planning en 
projecten, afdeling promotie van het erfgoed 
02.761.27.78 - patrimonium.toerisme@ 
woluwe1200.be
www.woluwe1200.be - www.arkadia.be

OOK IN 2021, BEZOEK AAN 
DE WINDMOLEN!

Dankzij de samenwerking met de molenaars 
van de vzw Luizenmolen Anderlecht is de molen 
tijdens het mooie seizoen voor het publiek 
geopend op twee zaterdagen van de maand van 
14 tot 17 uur, maar ook op aanvraag voor groepen 
van maximaal 8 personen. De bezoeken gebeuren 
onder begeleiding van de molenaars, Jean-
Claude en Eric.

E r worden ook traditionele bakkersactivi-
teiten georganiseerd door de vzw Fournil 
de l’Hof ter Musschen (www.founilhtm.

be) in het nabijgelegen ovenhuis. Iedereen die 
zich inschrijft voor de activiteiten in het oven-
huis, kan ook een bezoek brengen aan de molen.

Van 14 tot 17 uur, op zaterdagen 8 en 22 mei - 12 en 26 
juni - 10 en 24 juli - 7 en 21 augustus - 11 en 25 september

9 en 23 oktober - 13 november
Een mondmasker is verplicht, wij vragen u zelf 
een masker mee te brengen. Desinfecterende 

gel voor de handen is ter plaatse beschikbaar.
De toegang tot de molen wordt voortdurend beoordeeld 

in functie van de gezondheidsmaatregelen die gelden in de loop van 
het seizoen. Annuleringen zijn altijd mogelijk.

➤ Informatie en een bezoek aanvragen Dienst 
Duurzame Ontwikkeling, Planning en 
Vooruitzichten
Afdeling: Bevordering van het Erfgoed 
02.761.27.78

➤ Verplicht reserveren via 
patrimonium.toerisme@woluwe1200.be

Om dit uitzonderlijke erfgoed te ontdekken met 
kinderen kunnen ook scholen op eenvoudig 
verzoek de molen bezoeken.

Dit programma is aan wijzigingen 

Gelieve uw eigen masker mee te brengen.

9 en 23 oktober - 13 november

gel voor de handen is ter plaatse beschikbaar.


