
Vlaams 
Geneeskundigen-
verbond v.z.w. 

                                           

Beste Van Helmont-lid,

In samenwerking met het Vlaams Geneeskundigenverbond nodigen we u en 
familieleden uit tot een culturele uitstap naar Leuven met geleid bezoek aan

‘Op zoek naar Utopia’
M - Museum Leuven

op
zaterdag 5 november 2016

om 14 uur
Programma :

 14.00 uur : samenkomst in de ‘antichambre’ van M

 14.30 uur : begeleide rondleiding en bezoek aan de tentoonstelling

 16.00 uur : einde van het programma

 Vrije borrel in M-café (toegankelijk via het museum)

M - Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

http://www.mleuven.be

Deelname in de kosten :  € 12,- per persoon.

Inschrijven door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
BE22 4073 0622 5147 van het VGV met vermelding van de namen van de 
deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt tot veertig waarbij de datum van betaling telt.

Vriendelijke en collegiale groeten, namens VGV-Cultuur het doktersgild Van 
Helmont,
Dr. Jan Dockx Dr. Robrecht Vermeulen
Dr. Geert Debruyne
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Deze activiteit wordt ingericht door het Vlaams Geneeskundigenverbond .
De inschrijvingen gebeuren door storten op rekening nr. BE22 4073 0622 5147  van het Vlaams Geneeskundigenverbond.  

Betaal dus NIET op de bankrekening van het Doktersgild Van Helmont !

http://www.vgv.be/
http://www.mleuven.be/


Info:

In 2016 is 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en staatsman Thomas More in
Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde. 
De 500e verjaardag van deze culturele en intellectuele mijlpaal is de aanleiding voor
een bijzondere tentoonstelling in M.
De bezoeker maakt kennis met de wereld van More en zijn vrienden, met de idealen
en droombeelden die toen door de hoofden van kunstenaars speelden, met het ver-
langen naar verre horizonten en met het web van nieuwe wetenschap dat geduldig 
over de werkelijkheid heen werd geweven. Schitterende werken van 15e- en 16e-
eeuwse topkunstenaars als Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan Gossaert en Al-
brecht Dürer worden samengebracht in een spannend en intrigerend verhaal. Ze 
tonen op onnavolgbare wijze de grenzeloze verbeelding van een ideale wereld.

Jan Van der Stock (KU Leuven), die eerder tekende voor de succesvolle openings-
tentoonstelling van M rond Rogier van der Weyden, is de curator.

Vervoer:

- trein:
Er zijn gemakkelijke verbindingen vanuit Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, 
Hasselt, Luik en Oostende. Het station Leuven ligt op 10 minuten 
wandelafstand van M.

- auto:
Leuven ligt op een knooppunt van twee belangrijke autowegen (E40 en E314). 
Route: ring Leuven (R23) > Tiensepoort > Blijde Inkomststraat > Parking 
Ladeuze (betalende parking).
Andere parkings in de buurt van M: parking De Bond, parking Kinepolis, 
parking Center (betalende parkings).

Vlaams Geneeskundigen Verbond v.z.w.,   Vlaams Geneeskundigen Verbond v.z.w.,   www.vgv.bewww.vgv.be
Doktersgild Van Helmont p/a Dr. Francis Hujoel, H. Hartplein 2, 1200 BrusselDoktersgild Van Helmont p/a Dr. Francis Hujoel, H. Hartplein 2, 1200 Brussel

http://www.vgv.be/
http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkings/

	Vlaams Geneeskundigen-
	verbond v.z.w.
	‘Op zoek naar Utopia’
	M - Museum Leuven

