maart 2019

Uitstap

Het Afrika museum in Tervuren
Dinsdag 9 april 2019
Beste vrienden,
Het vernieuwde Koninklijke Museum voor Midden Afrika is opnieuw te bezoeken na een
sluitingsperiode van ongeveer 5 jaar. Van die periode werd gebruikt gemaakt om het museum,
dat voordien reeds heel wat publiek trok, te renoveren en de gedateerde opstelling te herzien.
Blikvanger van de renovatie is het ingangspaviljoen – in glas, staal en beton - van het
architectenconsortium Stéphane Beel Architecten.
We kunnen met eigen ogen en oren gaan oordelen of de renovatie geslaagd is.
Het programma van onze uitstap:
9.00 uur
Vertrek met eigen vervoer te Herentals op de parking van het Netepark aan de
Vorselaarsebaan.
10.30 uur
Gegidste rondleiding in het museum. We kozen voor het thema architectuurgeschiedenis.
12.00 uur
Lunch in TEMBO, het officiële restaurant van het Afrika museum. We lunchen
in de prachtige zaal op de eerste verdieping met een verrassend uitzicht op het
park.
De lunch omvat een voorgerecht: gratiné met grijze garnalen; een hoofdgerecht:
geroosterd biggenmedaillon; water à volonté; een glas wijn of bier; koffie of
thee..
14.00 uur
Vervolg van de gegidste rondleiding.
15.00 uur
Einde van het bezoek. Wandeling in het park (bij mooi weer) of verder vrij
bezoek aan het museum..
Kostprijs:

Houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 63 €.(Inbegrepen: vervoer, ticket, gids en
lunch).

Anderen: 68 €
De chauffeur krijgt van de kas 8€/ per inzittende in de wagen terugbetaald.
Inschrijven vóór maandag 1 april door aanmelding bij onderstaand bestuurslid en storten van de
verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.(zie voetnoot). Het aantal
bezoekers is beperkt!

Peter Pauwels

0475384762

pauwels.peterj@skynet.be

Zomeropera in Alden Biesen.
Wij kunnen op donderdag 20 juni de komische opera van Rossini “l’Italiana in Algeri” bijwonen in
het prachtige kader van de landscommanderij. Een kaartje kost 45 €; eigen vervoer.
Wie hiervoor interesse heeft, geeft zijn naam door, vóór maandag 1 april, aan:

Gust Gepts

014/223614

gust.gepts@telenet.be

We weten dan hoeveel kaartjes we moeten reserveren.

Davidsfonds Herentals Zwanenberg,18 2200-Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

