
Kunstochtend door Wim Dooge op donderdag 16 september en 

21 oktober 

Reizen door Toscane en wandelen in Florence 

  

Toscane is een van de mooiste deelstaten van Italië met een zeer rijke traditie. Op 16 

september bezoeken wij een aantal van de mooiste steden in dit prachtige land. Daarnaast 

zal Wim Dooge u een aantal traditionele culinaire gerechten laten zien en de belangrijkste 

wijnregio’s met u bespreken. 

Gedurende de tweede lezing, op 21 oktober, wandelt Wim met u door Florence en laat u 

een stad ervaren met een ongekende rijke culturele en culinaire traditie. Aan de hand van 

vele afbeeldingen en boeiende verhalen trekt hij met u langs verschillende hoogtepunten van 

deze stad. Hij zal daarbij vertellen over grootse kerken, indrukwekkende musea, belangrijke 

kunstwerken, imponerende pleinen en prachtige doorkijkjes. Maar ook voor de inwendige 

mens heeft hij de nodige aandacht, dus u zult ook kennismaken met enkele sfeervolle cafés, 

leuke restaurants en gezellige wijnbarretjes. 

Wim Dooge is econoom en filosoof met een grote passie voor kunst, cultuur en culinaire 

tradities en is een gepassioneerd liefhebber van Italië. 

  

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-ochtenden geldt: 

Locatie: 

Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.00 uur 

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon van ledenpas), niet leden betalen € 6,00. 

Koffie of thee is gratis verkrijgbaar in de pauze. 

  

Parkeren bij het Ravelijn 

  

De Graaf Lodewijklaan ligt, gezien vanuit het centrum van Bussum, in het verlengde van de 

Brinklaan. U kunt o.a. parkeren op de ventweg naast de rijksweg (gratis) en de Lambertus 

Hortensiuslaan (parkeermeters). 

De ingang voor onze Kunst– en Klassieke muziekochtenden bevindt zich aan de linkerzijde 

van de hoofdingang van het complex. 

  

Graag gepast betalen bij het Ravelijn 

Wilt u het entreegeld voor de Kunst- en Klassieke muziekochtend (€ 4,00 voor leden en € 

6,00 voor niet leden) gepast betalen? 

  

 


