
Kunst & Cultuur:  

• bijdrage voor de zending van december 

• aanpassing website 
 
 
Beste Vriendinnen en Vrienden van Kunst & Cultuur, 
 
Hieronder het programma voor de  laatste maand van dit jaar en voor de eerste maanden 
van 2023. 
Graag deel ik dit met u, maar voor een aantal activiteiten, nog steeds onder voorbehoud. 
Niet alle details zijn immers op dit ogenblik al gekend (beschikbaarheid zalen, en/of gidsen, 
data betaalblok, …). 
Later volgt via mail meer precieze informatie over de verschillende initiatieven. 
 

1) 08 December: Een dagje Mechelen. 
10 uur : Geleid bezoek aan de Sint Romboutskathedraal  

Alle aanwezigen krijgen nadien een exemplaar van ons gidsboekje rond beeldhouwer 
Lucas Faydherbe.  
Duur rondleiding: 1 uur, max. 1,5 uur 

 
Middagmaal (facultatief en op eigen kosten) in “Le Pain Quotidien »  

Er werd voor de clubleden een zaaltje gereserveerd op de eerste verdieping. 
Om de bediening snel en efficiënt te laten verlopen, zullen bij de uitnodiging voor 
“Een dagje Mechelen”  2 maaltijden (en prijs) worden vermeld. 
Desgewenst kunnen de geïnteresseerden op voorhand een bestelling plaatsen. 
Iedere deelnemer betaalt apart (dus geen gezamenlijk rekening voor de gehele 
groep) 

 
14 :00 « De Chocoladewandeling » 

• Wandeling « all-in » 2 uur 

• 2 stops in café voor proeverij chocolade + bier 
 

Deelnemers komen op eigen kracht naar Mechelen; er wordt geen bus ingelegd 
Deelname in de kosten door de leden : 39€  
De mail met uitnodiging wordt verstuurd op 20 november 
Betaalblok: 24 tot 30 november 

 
2) 12 januari “Fin de Siècle” in Paleis Schone Kunsten Brussel 

Gegidst bezoek aan deze permante tentoonstelling. 
Prijs: 15€ per persoon 
De mail met uitnodiging wordt verstuurd op 12 december 
Betaalblok: van 19 tot 26 december 
 

3) 09 februari Spullenhulp in Anderlecht  
Zuunstraat 69 (naast Ikea) 
Bezoek tussen 14:00 en 16:00 voor 2 groepen van 20 man 
In principe is de deelname aan deze activiteit kosteloos 
Toch vragen wij aan iedere deelnemers om op voorhand minstens 15 euro over te maken. 
Het inschrijvingsgeld zal integraal worden overgemaakt aan “Spullenhulp”. 

 



Verder op de planning: 
* 09 maart vrijmetselaars 
* 27 april KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 

Alle leden van de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur’ ontvangen voor elke activiteit een aparte 
email van Leo met alle praktische informatie. 
 
Nog geen lid van de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur”, maar wel interesse? Neem dan contact 
op met de hobbyclubverantwoordelijk( leo.verhoeven01@gmail.com) 

https://kmska.be/nl
https://kmska.be/nl

