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Parfumreis naar Parijs  

Een unieke zintuiglijke ervaring: dat wordt de parfumreis naar Parijs 
onder begeleiding van Sofie Albrecht. Van 20 tot 22 april neemt de 
Vlaamse parfumexperte u mee op sleeptouw, met aandacht voor de 
heerlijkste geuren van de stad. Een parfuminitiatie, een bezoek aan 
het labo van een parfumeur, het parfummuseum, de mooiste boetieks 
en de interessantste merken en de internationale school voor 
parfumeurs: na deze reis ruikt u nooit nog hetzelfde. Ook uw smaakzin 
wordt geprikkeld tijdens een bijzonder diner waarbij de geur van het 
eten bijna even belangrijk is als de smaak. Kortom, verwennerij voor 
al uw zintuigen. 

Lees meer

Cursus over begijnhoven, steden van vrouwen  

In veel Vlaamse steden vindt u nog begijnhoven met de typische 
rijhuisjes rond een centrale kerk. Die begijnhoven ontstonden in de 
middeleeuwen, toen het nog ondenkbaar was dat vrouwen 
alleenstaand waren, laat staan carrière maakten. Daarom beslisten 
groepen vrouwen om samen te wonen. Ze gingen ook op zoek naar 
een persoonlijke vorm van spiritualiteit, al dan niet gesteund door de 
Kerk. In een cursus in Tienen die start op maandag 6 maart legt 
Mieke Felix uit hoe de begijnen in de Nederlanden erin slaagden om 
hun samenlevingsvorm aanvaardbaar en respectabel te maken en hoe 
ze hun stadjes-in-de-stad uitbouwden. 

Lees meer
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