
 

 

 
 
 
Leuven, 2 augustus 2022 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
Na een lange onderbreking knopen we dit najaar terug aan met onze buitenlandse daguitstappen. 
 
Zaterdag 24 september: daguitstap naar Roubaix en Louvre Lens 
 
Dat Frans-Vlaanderen heel wat te bieden heeft, mochten we reeds eerder ervaren. Zo reisden we in 
2005 naar Lille en Roubaix, en in 2008 naar La Coupole. Ondertussen blijft deze regio zich verder 
ontwikkelen, en opende in 2012 onder meer het Louvre Lens, een “filiaal” van het wereldvermaarde 
museum in Parijs, en in 2015 de gerestaureerde Villa Cavrois in Roubaix.  
 
Een comfortabele autocar zorgt voor de verplaatsing, met ongeveer halverwege een tussenstop voor 
koffie met cake (inbegrepen). Daarna rijden we door naar Roubaix, voor een geleid bezoek met gids 
aan Villa Cavrois en het bijhorende park. 
 

 
 

Villa Cavrois is een modernistische villa gebouwd tussen 1929 en 1932 door de Franse 
architect Robert Mallet-Stevens in opdracht van Paul Cavrois, een industrieel uit Roubaix die 
actief was in de textielindustrie. De villa is sinds 1990 opgenomen als “monument historique”, 
en werd in 2015 heropend na een lange en grondige restauratie. 
 
Villa Cavrois is een schoolvoorbeeld van de modernistische visie van de jaren 20 zoals die 
uitgewerkt werd door ontwerpers zoals Le Corbusier en architecten van de Bauhaus-school. 
Licht, hygiëne en comfort zijn basisbegrippen. Mallet-Stevens beperkte zich niet tot de 
architectuur van het gebouw alleen. Hij ontwierp eveneens het interieur en de tuinen. 
 
Voor meer info kan je terecht op https://www.villa-cavrois.fr/du/ . 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Mallet-Stevens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roubaix
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Na een driegangenlunch (met vegetarisch alternatief voor wie het wenst) incl. 1 consumptie en koffie 
als afsluiter, rijden we verder naar het Louvre in Lens voor een bezoek aan La Galerie du Temps. 
 

 
 

5000 jaar geschiedenis in één oogopslag 
 
“La Galerie du Temps” vormt het hart van het Louvre-Lens. In een open ruimte van 
3000 m² worden meer dan 200 door het Louvre uitgeleende meesterwerken 
tentoongesteld. Met een chronologische presentatie die loopt van het 4e millennium 
vóór onze jaartelling tot het midden van de 19e eeuw wordt een ongekende reis 
geboden door de geschiedenis van de kunst en de mensheid.  
 
Door de vergelijkende opstelling van verschillende tijdperken, technieken en 
beschavingen is het mogelijk om de collectie van het Louvre op een andere manier te 
bekijken, of zelfs opnieuw te ontdekken. 
 
Voor meer info kan je terecht op https://www.louvrelens.fr/nl/la-galerie-du-temps/ . 

 
Ons volledige programma ziet er als volgt uit: 
   
  7u15 Vertrek in Rotselaar (parking aan de rotonde aan de Aarschotsesteenweg). 
  7u30 Vertrek aan Leuven Station. 
  7u45 Vertrek aan Leuven Bodart parking. Via Gent en Kortrijk naar Roubaix. 
  9u00 Koffie met cake in Hotel Van der Valk in Nazareth (snelwegparking E17) (inbegrepen). 
  9u30 Doorrijden naar Villa Cavrois, Avenue du Président JF Kennedy 60, F-59170 Croix. 
10u15 Aankomst aan Villa Cavrois. Geleid bezoek. 
12u15 Vertrek naar het restaurant. Middagmaal (3 gangen, 1 consumptie + koffie inbegrepen). 
14u00 Vertrek naar Louvre Lens, Rue Paul Bert 99, F-62300 Lens. 
14u45 Aankomst in Louvre Lens. Geleid bezoek aan “La Galerie du Temps”. 
16u45 Einde van het geleid bezoek. Vrije tijd in het museum. 
17u30 Vertrek naar Leuven via Rijsel-Doornik-Halle. 
19u30 Aankomst in Leuven. 
19u45 Aankomst in Rotselaar. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 85 EUR.  
Dit is niet goedkoop, maar hiervoor krijg je wel een compleet programma met reis in een comfortabele 
autocar, 2 geleide bezoeken, een koffiestop ’s ochtends en een volledig middagmaal incl. drank. 
En zoals je zelf ongetwijfeld al hebt ervaren, zijn na Corona de prijzen van zowat alles gestegen. 
 
Inschrijven kan tot 31 augustus via het strookje op p. 3 of via onze website. 
Om financiële redenen kan de daguitstap maar doorgaan indien er min. 25 deelnemers zijn. 
Momenteel zijn er geen specifieke Corona-maatregelen van toepassing, indien dit zou wijzigen laten 
we dit uiteraard weten. 

https://www.louvrelens.fr/nl/la-galerie-du-temps/


 

 

 

 
Tot 31 augustus sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende ............................................................................................. (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Roubaix en Lens op zaterdag 24 september 
 

voor  ........……...…. personen x 85 EUR =  ................................. EUR 
 

O  zal opstappen aan de rotonde in Rotselaar  

O  zal opstappen aan het station van Leuven  

O  zal opstappen aan de Bodart parking  

O  zal met eigen vervoer reizen  

 

Wenst een vegetarisch menu voor  ……………….….  personen 

 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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