
 
 
           Brussel, 27 maart 2023. 

             
Beste vrienden van Hobbyclub Kunst & Cultuur, Seniorenclub KBC Brussel. 
 
Graag nodigen wij jullie uit op volgende clubactiviteit. 
  

Woensdag 19 april 2023 
Museum voor Schone Kunsten van Charleroi 

 
 

 
Wij bezoeken, onder leiding van een gids, de permante collectie van het museum. 
 
 
Dit is het programma: 
 

13:45 uur: Samenkomst in de hall van het museum.  
Adres: Bd Pierre Mayence 67, 6000 Charleroi. 

14:00 uur: Start van de gegidste rondleiding; bezoek de permanente collectie  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

 



van het museum.   
15:30 uur: Einde rondleiding en meteen ook het einde van het officiële  

Programma. 
 
Betreft uw deelname: 

 
• Deelnemers komen op eigen kracht naar Charleroi; er wordt geen bus 

ingelegd. 
Het Centraal Station bevindt zich op een half uur stappen (1,6 km) van het 
museum. 
Met het openbaar vervoer (metro M4 gaat het iets sneller (14 minuten). Zie 
Google MAPS https://www.google.be/maps/dir/Charleroi-
Centraal,+6000+Charleroi/Museum+of+Fine+Arts+of+Charleroi,+Boulevard+Pierre+
Mayence,+Charleroi/@50.4088024,4.441396,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!
1s0x47c226758b8bf93b:0x91ca6c32630a1eaa!2m2!1d4.4387122!2d50.4047639!1m5!
1m1!1s0x47c227ff0a6570ed:0xca7e9215b25cb191!2m2!1d4.452644!2d50.4122674!3
e2 

• Persoonlijke bijdrage: 5€/persoon.  
• Inschrijvingsperiode: van 4 tot en met 11 april 2023. 
• Inschrijvingsgeld (5€ p/p) te storten op de bankrekening BE21 7340 3332 

8603 van Hobbyclub Kunst & Cultuur. 
 
Er wordt geen bevestiging van je inschrijving verstuurd noch een deelnemerslijst. 
Wel word je verwittigd mocht je uit de boot vallen omdat je betaald hebt en het 
maximaal aantal deelnemers reeds behaald is. 
Uw inschrijvingsgeld wordt dan natuurlijk onmiddellijk teruggestort op je 
bankrekening. 
  
 We kijken er naar uit! 
 
Opgelet: in het museum zijn er op sommige plaatsen trappen. 
 
We wijzen er nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de 
KBC Seniorenclub Brussel en dat we die ook op onze website publiceren. Als je dat 
niet wil, kan je ons dat steeds laten weten bij jouw inschrijving of ook achteraf als je 
jouw foto op de website ziet staan. Dan doen we onmiddellijk het nodige.  
 
Namens het Bestuur, 
  
  
Leo Verhoeven             


