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Wij nodigen je van harte uit voor een inspirerende 

nieuwjaarsontmoeting op zondag 20 januari a.s. ten huize van de 

familie Joosen-Walraven te Chaam. 
 

In de sfeervolle winterse setting van ons huis en onder het genot 

van een kop koffie/thee en een aperitief reiken we je in een 
landelijke en natuurlijke omgeving talrijke ideeën aan die betrekking 

hebben op het onderwerp van ons themajaar 2019 
 

HET BOURGONDISCHE RIJK 
in Vlaanderen / Flandres 

 

Programma van zondag 20 januari 2019 
 
10.30 uur - 11.00 uur - Vrije inloop met koffie/thee en zoeternij. 
11.00 uur - 12.00 uur - Presentatie van het jaaroverzicht 
                                     op interactieve wijze door Toon en Virginy. 
12.00 uur - 12.30 uur - Pauze met aperitief. 
12.30 uur - 13.30 uur - Lunchgerechtje. 
 
Wij willen je onderdompelen in dagdromerijen waarin het vroegere  
Bourgondische Rijk in al zijn facetten een rol zal gaan spelen: de 
pracht en praal van het hofleven, de miniaturen, de schilderijen, het 
beeldhouwwerk, de muziek en het landschap. De rijkdom van een van 
de meest hoogstaande periodes uit onze geschiedenis zal een 
prominente rol spelen tijdens de themadagen van Le Quattro Stagioni 
in 2019. En het Bourgondische Rijk begint hier, in Brabant. 
Wij willen je, soms letterlijk en soms figuurlijk, meenemen op onze reis 
door de cultuur van het Bourgondische Rijk in de 15e eeuw met mooie 
lezingen, themadagen van Le Quattro Stagioni, bezoeken aan musea 
en concerten en dat allemaal in Brabant, Belgisch- en Frans-
Vlaanderen.  
Frans-Vlaanderen zal bovendien ook de bestemming zijn van een 
drie- of vierdaagse autorondreis dwars door het landschap van de 
polyfonisten eind augustus en begin september 2019.                     
Daarbij bezoeken wij tevens het Kunstenfestival in Watou. 
De grote stedelijke agglomeraties zullen wij dan zoveel mogelijk 
vermijden. Wij zullen de geschiedenis van het gebied omtrent de twee 
wereldoorlogen ook niet programmeren. 
In 2020 willen we via de Champagne in het Franse Bourgondië 
geraken, waarmee we onze vroegere belofte van het volgen van de 
Seine stroomopwaarts in drie groepsreizen vanaf 2007 uiteindelijk 
zullen inlossen (deo volente).  
In 2007 gingen we naar Normandië, de monding van de Seine. 
In 2009 reisden we van Parijs en de Seine terug tot Rouaan. 
In 2010 deden we Parijs aan om de grote expositie te bewonderen: 
Monet en de Seine. 
Daarna was Italië enkele malen aan de beurt en nu keren we voor een 
aantal reizen weer terug in Frankrijk. 

                                                                                                                     z.o.z. 

Het concept van de dagen 
 
Le Quattro Stagioni organiseert 4x per jaar  
ieder jaargetijde, een themadag die steeds 
uit de volgende onderdelen  zal bestaan: 
 
- Een lunch of een maaltijd 
- Een inleiding, een lezing, een gesprek 
- Een bezoek aan een toepasselijke 
  instelling of een reis. 
 
Wisselende onderwerpen van culturele 
Aard vormen de thema’s en steeds zal 
een variabele groep deelnemers 
uitgenodigd worden. 
De onderwerpen kunnen ook door de 
deelnemers worden voorgesteld. 

 



 

Concept jaarprogramma van 2019 van Le Quattro Stagioni 
 
Zondag 20 januari 2019: Nieuwjaarsontmoeting thuis bij Toon en Virginy (geheel vrijblijvend en geen kosten). 
Kun je van de partij zijn, graag voor donderdag 17 januari een berichtje van presentie. 
 

Zaterdag 2 februari 2019: Muziek uit de Renaissance in ’s-Hertogenbosch. 
Eigen vervoer / carpoolen. Kaarten à € 20,- p.p. / kunnen door ons besteld worden, graag een reactie a.u.b. 
via e-mail of telefoon uiterlijk tot 13 januari 2019. Deze concerten zijn namelijk erg gewild en het is kort dag. 
 

Vrijdag 22 februari 2019: Lezing van Bart Van Loo n.a.v. zijn nieuwe boek 'De Bourgondiërs'.  
Waalse kerk, Breda. Kaarten € 8, p.p. zijn door ons reeds gereserveerd / gekocht. 
Vooraf een gezamenlijk etentje ca. € 25,- p.p. exclusief drank rond 17.00 uur op een leuke plek in Breda  
behoort tot de mogelijkheden. 
Graag een reactie per e-mail of telefoon liefst zo vlug mogelijk maar uiterlijk vóór 13 januari 2019. 
Je kunt inschrijven voor of alléén de lezing of alléén het etentje, of voor beide. 
 

Zaterdag 23 maart 2019: Themadag Brussel en omgeving.  
Ontvangst ten huize van de familie Joosen-Walraven, powerpoint-presentatie over het onderwerp en maaltijd. 
Zondag 24 maart 2019: Themadag musea Brussel en omgeving.  
Enkele toepasselijke exposities over het jaarthema. 
Met luxe touringcar, opstapplaatsen: Chaam/ Beckershagen 15 en Ulvenhout / Molenstraat Boerenbond. 
Te zijner tijd volgt een reguliere Le Q.S.- uitnodiging voor dit weekend. 
 

Mei 2019: Mail art expositie THE MONK / De Monnik van Mr. Colori  in het Jheronimus Bosch Art Center in  
's-Hertogenbosch.  
Toon Joosen aka Mr.Colori is initiator en conservator van The Museum of Instant Images. 
De tentoonstelling loopt van mei 2019 t/m oktober 2019. 
 

Mei 2019: Concert Middeleeuwse muziek op diverse plekken in het land.  
Het aanbod van nog beschikbare toegangskaarten bepaalt de nader te bepalen locatie: of Vlissingen,  
of Utrecht, of Den Haag, of Amsterdam. Kaarten ca. € 34.- p.p. afhankelijk van theater en rang.  
Met eigen vervoer / carpoolen of kleine touringcar. Concertkaarten kunnen door ons besteld worden. 
Wegens te voorspellen uitzonderlijk grote landelijke belangstelling is het raadzaam snel te reageren,  
graag t/m 20 januari 2019. 
 

Eind augustus 2019 / begin september 2019: De Bourgondische cultuur in Frans-Vlaanderen 
Een autorondreis van donderdag t/m maandag.  
Overnachting in hotels, presentaties, heerlijke maaltijden, museumbezoek, kathedralen, tuinen,  
de Franse kust, Kunstenfestival Watou, de 39e editie. 
 

Uit het jaarprogramma kunnen alle onderdelen naar keuze gevolgd worden. 
Voor enkele onderdelen worden onze gebruikelijke Le Quattro Stagioni-uitnodigingen verstuurd. 
Themadagen met andere onderwerpen kunnen te allen tijde door ons worden ingevoegd. 
Er kunnen ook nog enige wijzigingen in het programma plaatsvinden gedurende het jaar. 
 

Le Quattro Stagioni werkt zonder winstoogmerk. 
Het intens beleven, de meerwaarde van de ontmoeting, het samen genieten van de maaltijd, 

de verdieping middels de kunstbeschouwing; deze unieke symbiose komt bij Le Quattro Stagioni 
volledig tot zijn recht en geeft een extra dimensie aan onze themadagen. 

 

Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld en ook je introducee is van harte welkom. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Virginy Joosen - Walraven & Toon Joosen               https://www.facebook.com/virginy.joosen.walraven 
Beckershagen 15   4861 SE  Chaam.                       www.facebook.com/mii.colori www.colori.nl/thema 
telefoon: 0161 491760  /  0651153533                     e-mail: virginy@colori.nl  

 

 
 

                      
 

 


