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PRESS RELEASE
H.R.H. Felipe de Borbón, Prince of Asturias, visited the College of Europe - Bruges, on Wednesday 13
March 2002.
After an impressive welcome by students representing all nationalities (34) present at the College, he
had a short meeting with Prof. Dr. Piet Akkermans, Rector of the College of Europe, Mr. Patrick
Moenaert, Mayor of the City of Bruges and Mr. Paul Breyne, Governor of West-Flanders.
It was followed by a guided tour of the library and the computerroom of the College of Europe.
At 12.30 p.m. all Spanish students were waiting for the Prince to raise a glass and to have lunch with
him. The Prince has again shown how likeable and popular he is. He has inherited both his mother’s
cultured manner and his father’s common touch and down-to-earth sense of humour.
After this visit at the College of Europe, H.R.H. Felipe was picked up later in the afternoon by H.R.H.
Philippe, Prince of Belgium, and H.R.H. Mathilde, Princess of Belgium to visit the exhibition of Jan
Van Eyck, organized on the occasion of the programme ‘Bruges 2002: European Capital of Culture’.
On this private occasion, a formal press conference did not take place.

PERSBERICHT
Z.K.H. Felipe de Borbón, Prins van Asturië, bracht gisteren, woensdag 13 maart 2002, een bezoek aan
het Europacollege van Brugge.
Na een indrukwekkende verwelkoming door de studenten van alle 34 nationaliteiten aanwezig in het
College, had hij een korte vergadering met Prof. Dr. Piet Akkermans, Rector van het Europacollege, de
heer Patrick Moenaert, Burgemeester van de Stad Brugge en de heer Paul Breyne, Gouverneur van de
Provincie West-Vlaanderen.
Daarna was er een geleid bezoek aan de bibliotheek en de computerroom van het Europacollege.
Omstreeks 12.30 uur, wachtten alle Spaanse studenten de Prins op om een glas te heffen en te lunchen.
De Prins toonde nogmaals hoe innemend en geliefd hij is. Hij erfde zowel zijn moeder’s verfijnde
houding als zijn vader’s gezond verstand en nuchtere zin voor humor.
Na zijn bezoek aan het Europacollege, werd Z.K.H. Felipe, later in de namiddag afgehaald door Z.K.H.
Filip, Prins van België, en Z.K.H. Mathilde, Princes van België om een bezoek te brengen aan de
tentoonstelling Jan Van Eyck, georganiseerd naar aanleiding van het programma “Brugge 2002:
Europese Culturele Hoofdstad”.
Tijdens dit privé-bezoek was er geen officiële persconferentie.
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Communications Office/Service Communications | Dijver 11 | B-8000 Brugge, Belgium | Tel. +32 (0)50 44 99 55 | Fax +32 (0)50 44 99 50
E-Mail communications@coleurop.be | www.coleurop.be

