WeLkoM
in ons
MUseUMcaFé
het museumcafé wordt uitgebaat
door vrijwilligers van de Vrienden
van het huis van alijn vzw. Met
de inkomsten wordt de museumwerking ondersteund. Wij helpen
u graag verder aan de bar. dank
u voor uw bezoek en… tot ziens!
openingsuren:
ma, di, do, vr 10:30-17:00,
gesloten op woensdag
za, zo, schoolvakanties
en feestdagen 10:30-18:00
Livemuziek@alijn: laatste donderdag van de maand 19:00-1:00

WeLcoMe to oUr MUseUM caFe
the cafe is run by the Friends of huis van alijn, a non-profit organization. all the receipts taken from the sale of drinks is used to back up
the museum in developing new projects. We will gladly serve you at
the bar. thanks for your visit and… see you later!
opening hours: Mon, tue, thu, Fri 10:30-17:00, closed on Wednesday
sat, sun, holidays 10:30-18:00
Live music@alijn: last thursday of the month 19:00-1:00

BienVenUe À notre caFé dU MUsée
Le café du musée est exploité par les amis de la Maison d’alijn
a.s.b.l. tous les revenus de la vente des boissons sont utilisés pour
soutenir le bon fonctionnement du musée et pour permettre de nouveaux projets. si vous désirez boire quelque chose, nous vous servirons volontiers au bar du café. Merci de votre visite et… au revoir!
heures d’ouvertures: lun, mar, jeu, ven 10:30-17:00, fermé le mercredi
sam, dim, jours de fêtes, vacances scolaires 10:30-18:00
Live musique@alijn: le dernier jeudi du mois 19:00-1:00

Free WIFI

code: Alijn123!

1,10
1,10
1,50
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
2,10

Frisdranken-Soft drinksBoissons rafraîchissantes
Spa bruis
Spa plat
Limonade
Cola
Cola Zero
Fruitsap sinaas Oxfam
Fruitsap appel Oxfam
Fristi
Ice Tea
Schweppes Tonic
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Bieren-beers-Bières
Maes Pils
MAES N/A
Rodenbach
Gueuze Mort Subite
Fruitesse Liefmans/on the rocks
Vedett Blond/White
Augustijn
Duvel
Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel
Gentse Gruut Amber
Gentse Gruut Blond
Grimbergen Blond
Orval
Urthel Hop-It
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Warme dranken-Hot drinks
Boissons chaudes
Koffie/Deca
Espresso
Thee
Koffie Verkeerd
Cappuccino/Wiener Mélange
Chocomelk
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Wijnen-Wines-Vins
Wijn wit
Wijn rood
Wijn warm
Cava
Wijn wit FLES
Wijn rood FLES
Cava fles
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Jenevers-Gins-Genièvres
Blauwe Duif
Vanille
Citroen
O’de Flandre
Gentse Plumet wit
Gentse Plumet rood
Gentse Plumet half-en-half
Krieken op jenever
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Aperitieven-Aperitifs-Apéritifs
Porto rood
Porto wit
Sherry
Kir
Kir Royal

Versnaperingen-Snacks-Friandises
1,00 Chips
1,30 Worst
4,50 Kaas
SOEP-SOUP-SOUPE
2,00 Soep (kip—tomaat/groenten—groenten—erwten)
3,50 Verse soep (wintermaanden, op zondag)

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
Ook Vriend worden ☻ ☻ ☻
☻ ☻ van het Huis van Alijn?
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
Bouw mee ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
☻ ☻ ☻ ☻ aan detoekomst
van het museum ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
☻ ☻ geniet van vele extra’s
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
vrienden@huisvanalijn.be
☻ ☻ ☻ telefoon 09 235 38 00

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

huisvanalijn.be/info/
Bent u een regelmatige gast vriend-worden
of bent u van plan ons in de

toekomst nog te bezoeken? U wilt het museum graag van dichtbij
volgen? Misschien is het wel iets voor u om Vriend van het museum
te worden! Dankzij uw betrokkenheid bouwt u mee aan de toekomst van het museum. Eind 2016 telden we meer dan 700 leden.
De vriendenkring wordt dagelijks groter!
Vrienden genieten dan ook heel wat voordelen:
• Gratis en onbeperkt toegang tot het museum én tijdelijke tentoonstellingen
• Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en activiteiten van het museum
• Aantrekkelijke reducties op betalende activiteiten van het museum
(lezingen, cursussen, uitstappen…) en 10% korting in de museumshop
• Het Museumjournaal en nieuwsbrieven met informatie over het museum en
de activiteiten van de Vrienden, o.a. uitnodigingen voor excursies in binnenen buitenland en vriendenbijeenkomsten.

het huis van alijn
Het Huis van Alijn is ondergebracht in het 14de eeuwse ‘Kinderen
Alijnshospitaal’, het enige bewaarde godshuis in Gent. In de loop
van de voorbije jaren is het uitgegroeid tot een dynamisch en levendig museum met een passie voor de cultuur van het dagelijkse
leven in de 20ste eeuw. Achter en voor de schermen wordt er dagelijks gewerkt aan de toekomst van het Huis van Alijn, zowel voor het
behoud, de studie als de presentatie van de bijzonder rijke en uitgebreide collectie. Dit erfgoed verdient de grootste zorg en aandacht
zodat het publiek er blijvend kan van genieten, niet alleen vandaag
maar ook morgen! Dit is ook de bekommernis van de Vrienden van
het Huis van Alijn.
THE HOUSE OF ALIJN
Through the years, the House of Alijn, established in the fourteenthcentury Children Alijn’s Hospice, has become a dynamic and lively
museum which is fascinated by the culture of everyday life in the
20th century. Before and behind the scenes, we dedicate ourselves
day after day to the future of the museum, for the conservation, the
study and the presentation of the very rich and vast collection are
particularly dear to us. This heritage deserves the greatest care and
attention in order to preserve it for present and future generations!
This also concerns the Friends of the House of Alijn.
LA MAISON D’ALIJN
Ces dernières années, la Maison d’Alijn, qui est logé dans ‘l’hôpital
des Enfants d’Alijn’, un hospice datant du XIVe siècle, est devenue
un musée dynamique et vivant passionné par la culture de la vie
quotidienne au XXe siècle. Devant et derrière les coulisses, nous
travaillons jour après jour à l’avenir du musée, car la conservation,
l’étude et la présentation de la très riche et vaste collection nous
tiennent particulièrement à cœur. Ce patrimoine mérite de recevoir
tous nos soins et toute notre attention afin de le sauvegarder pour
le public actuel et futur! Cette préoccupation est également à la base
des activités des Amis de la Maison d’Alijn.

