DAGUITSTAP BRUSSEL DONDERDAG 9 DECEMBER 2021
Beste vrienden, op donderdag 9 december organiseren we een daguitstap naar Brussel. Voorzie u voor
alle veiligheid nog van een mondmasker en zeker van een covid-safe ticket. We bezoeken het Museum
van de Nationale Bank, gaan dan lunchen in het Goudblommeke in papier. Nadien bent u vrij om
Winterpret (de nieuwe naam voor de kerstmarkt) te bezoeken. We komen met de trein of openbaar
vervoer en spreken af in de inkomhal van Brussel-Centraal om 10.15u en wandelen dan naar het
Museum van de Nationale Bank (Warmoesberg 57 Brussel) voor en geleid bezoek.
Geld heeft door de tijd verschillende vormen gekend. Langs dit parcours leer je over goederengeld, de
eerste muntstukken, wisselbrieven en de oprichting van de Nationale Bank van België. De centrale
banken spelen een belangrijke rol in de economie. Hun voornaamste opdrachten bestaan erin te zorgen
voor prijsstabiliteit en een betrouwbaar financieel stelsel. Ontdek in detail de Nationale Bank van België
en haar plaats in het Eurosysteem.
Het depot puilt uit met voorwerpen die je aan het denken zetten over de band die mensen hebben met
geld: armoede, rijkdom, gierigheid, sparen, liefde en geld, rede en sentiment, ... Je vindt er ook een
overzicht van de unieke en historische collectie tekeningen en aquarellen die diverse kunstenaars in
opdracht van de NBB maakten om bankbiljetten te produceren.
Na het bezoek wandelen we naar het GOUDBLOMMEKE IN PAPIER (Cellebroersstraat 55)
voor een typische Brusselse lunch: Stoemp Blommeke met worst en spek, een dessert en een Geuze (of
andere drank)
Na de lunch bent u vrij om Winterpret te bezoeken in de Brusselse binnenstad
Wegens de geldende museumregels is de uitstap beperkt tot 25 deelnemers. Reserveer daarom eerst
telefonisch op nummer bij Herman Lemahieu 02 648 33 64 of 0475 32 22 12 en schrijf daarna in.
Prijs leden: 15 euro

niet-leden: 30 euro

Inbegrepen in de prijs: geleid bezoek aan het museum en de lunch met drankje
Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN : BE15 7340 0363 9630
VZW -IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 1040 Brussel
Met vermelding UITSTAP BRUSSEL
Uiterste datum van inschrijving : 1 december 2021

