
Kunst & handel
GEORGES HENRI ARTIESTENROUTE

Wanneer twee schijnbaar tegenovergestelde sectoren dichter bij elkaar komen… 

Op zaterdag 3 & zondag 4 oktober

D e gezondheidscrisis is nog altijd niet voorbij, 
maar het economisch, sociaal en cultureel 
leven herwint beetje bij beetje terrein en dat 

doet deugd voor iedereen! 
Tijdens deze delicate periode werden bepaalde sec-
toren harder getroffen dan andere. Denk maar aan 
de handel en de cultuur. Hoe kunnen we ze weer 
bovenaan op de affiche zetten? 
Op initiatief van Comeos, UCM en Unizo zal de edi-
tie 2020 van het Weekend van de Klant plaatsvinden 
op 3 en 4 oktober. Verschillende winkels van onze 
gemeente hebben zich al ingeschreven en andere 
zullen hen de komende dagen volgen. Eind septem-
ber zal de deelnemerslijst worden gepubliceerd op 
de Facebook pagina «  Les commerces WSLW han-
delszaken » en op de website van de gemeente www. 
woluwe1200.be 
De handelszaken van de gemeente hebben in afwij-
king van het reglement betreffende de wekelijkse 
rustdag,  de toelating gekregen om op zondag 4 okto-
ber hun deuren te openen. Laten we van deze uitzon-
derlijke openingsdag profi teren en mee bijdragen tot 
de opleving van de lokale handel! 
Tijdens de lockdown en de weken die erna volgden, 
waren kunstenaars van eender welke discipline 

volledig afgesneden van communicatie naar de 
buitenwereld. 
Net zoals de handelaars, leven ze van uitwisselin-
gen met anderen, maar de toegang tot hun creaties is 
wekenlang niet meer mogelijk geweest. 

Daarom heeft schepen van Economische Expansie 
en Handel de eerste editie van de Georges Henri 
Artiestenroute  gelanceerd in de gelijknamige laan. 
Deze wandeling zal schilderkunst, fotografie, beeld-
houwkunst… voorstellen. Meer nog, deze route zal 
niet alleen de ambachtslieden van Sint-Lambrechts-
Woluwe in de kijker zetten, maar ook lekkerbekken 
verleiden, want ook de HoReCa-sector is gevraagd 
om aan dit feestelijk weekend deel te nemen om zijn 
culinaire kunsten te laten ontdekken. 
Voor deze eerste keer zullen er uitsluitend in de han-
delszaken van de Georges Henrilaan kunstenaars 
worden onthaald. Ter gelegenheid van dit eerste ren-
dez-vous zal er ook een mooie samenwerking zijn 
met de Artotheek van Wolubilis, want er zal een kleine 
greep uit zijn mooie collectie worden tentoongesteld in 
onze handelszaken. De Artotheek stelt inderdaad onge-
veer 250 kunstenaars voor, wat neerkomt op een patri-
monium van bijna 750 kunstwerken. Overtuigd door 



het project en de zin die er aan dit evenement wordt 
gegeven, steekt het cultureel centrum Wolubilis vanaf 
deze eerste editie, al zijn enthousiasme in de presenta-
tie van gevarieerde en kwalitatief hoogstaande kunst-
werken in verschillende kunstdisciplines. De werken 
en de kunstenaars zullen worden voorgesteld in het 
programma van het evenement dat binnenkort bekend 
wordt gemaakt. 
Meerdere kunstenaars hebben ons al beloofd om tij-
dens het evenement op verschillende momenten aan-
wezig te zullen zijn. Kom hen ontmoeten!  
Elke handelaar pakt dit Weekend van de Klant op 
zijn eigen persoonlijke manier aan, want alle hande-
laars zijn vrij om u te laten genieten van een verras-
sing, een korting, een geschenkje… Volg dus zeker 
de aankondigingen van de deelnemende hande-
laars op de Facebook pagina “Les commerces WSLW 
handelszaken”. ❙

➤ negoce.handel@woluwe1200.be – 02.761.27.73 - 
02.761.29.57 -www.weekendvandeklant.be 
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 Het Weekend van de Klant wordt uiteraard op 
het hele grondgebied van de gemeente gehou-
den. Alle deelnemende handelaars zullen ook 
op onze sites en op de pagina’s van de sociale 
netwerken worden voorgesteld. 

Net als een boek een kunstwerk uitlenen
De Artotheek van Wolubilis is een uitleendienst 
van kunstwerken, een uniek concept in de 
Franstalige Gemeenschap dat de gelegenheid 
biedt om kunstwerken te huren. Zo kunt u een 
of meer kunstwerken selecteren uit de werken 
van meer dan 250 hedendaagse kunstenaars 
van allerlei disciplines door elkaar (fotografie, 
schilderkunst, gravures, beeldhouwkunst, 
tekeningen, gemengde technieken…) en ze 
mee naar huis nemen voor een periode van 1 
tot 6 maand. 
Artotheek van Wolubilis  
Paul Henri Spaakpromenade 1 
www.artothèque.be 02.761.60.28
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