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De vierde editie van Coup de Ville in 2020 wordt – met de ondertitel ‘Chasing Flowers’ – een 
zoektocht naar groen en bloemen. De bloem is bij uitstek een figuur die natuur en cultuur met 

elkaar verbindt. Men kan de jacht op bloemen letterlijk interpreteren, maar de zoektocht ademt 
eveneens het verlangen uit naar zachtere waarden in onze samenleving. Hoe kunnen we – via kunst 

– ruimte creëren waar niet alleen economische, maar ook ecologische en sociale waarden op de 
voorgrond treden? Wat kan het esthetische daar bij betekenen? 

 

Op 19 september gaan we met KWB onder begeleiding van een gids een aantal van de locaties bezoeken. 
Het wordt een wandeling van een tweetal uren in het stadscentrum van Sint-Niklaas 

met unieke locaties die variëren van museale ruimten met erfgoedwaarde tot  
verborgen tuinen en onontgonnen panden. 

Dit is een unieke gelegenheid!! 
 

Tot 11 oktober kan je dan met het toegangsticket nog resterende locaties bezoeken.  
 

We komen samen om 13u00 op het dorpsplein Ten Bos 

We fietsen samen naar Sint-Niklaas.  
Om 13u30 worden we verwacht in WARP, Apostelstraat 20, Sint-Niklaas.  

Daar start de begeleide wandeling. 
 Als je niet kan meefietsten, zorg dan dat je op tijd aan het startpunt bent. 

 
De deelnameprijs is 10 euro per persoon.  
KWB betaalt de gids. 
 

Je kunt inschrijven tot op de dag zelf, 
maar volzet is volzet. 16 personen maximum. 
 

Tot dan, let wel op dat je een mondmasker bij hebt !!! 
 

 
Inschrijving Coup de Ville  - 19 september 2020 

 
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schrijft in met  . . . .  personen 

 en betaalt hiervoor 10 euro per persoon. 
 

Inschrijven bij Erik Lievens, via GSM 0475 61 47 02   –   e-mail: fa328931@skynet.be 

mailto:fa328931@skynet.be

