ZATERDAG 6 APRIL 2019 OM 11.00u (Samenkomst om 10.30u aan het museum)
EXTRA GELEID BEZOEK AAN HET AFRICAMUSEUM IN
TERVUREN
Beste vrienden, via het nieuwe onthaalpaviljoen van architect Stéphane Beel zullen wij het
vernieuwde AfricaMuseum kunnen binnenstappen.
Het ontwerp van de lievelingsarchitect van Koning Leopold II, die stierf voor de officiële
opening in 1910, is in al zijn glorie gerestaureerd.
De opdracht was niet gering: een Africamuseum zijn voor deze tijd, van voormalig koloniaal
instituut naar een open museum van het Africa van vandaag en van de toekomst, van de inktpot
van Stanley tot hedendaagse kunst uit Kinshasa.
Na de rondleiding lunchen we in Bistro TEMBO, op de verdieping van het glazen
onthaalpaviljoen met een prachtig uitzicht over het park en met een Africaanse toets voor de
liefhebbers.
Bereikbaarheid:
Met eigen vervoer naar Tervuren: parkeren kan gratis op de pendelparking naast het tramstation
terminus 44 aan de Leuvensesteenweg. Samenkomst om 10.30u in het onthaalpaviljoen.
Met openbaar vervoer : samenkomst aan het OC om 09.00u ( parkeren kan op de
bezoekersparking van de vrt) van waauit we samen vertrekken naar het Meiserplein, waar we rond
09.15u de tram 7 of 25 nemen naar Montgomery. Daar nemen we tram 44 naar het tramstation van
Tervuren. Er wordt gezorgd voor de nodige tramtickets.
Het programma:
11u00:START geleid bezoek
12u45:lunch in Bistro Tembo
keuze: Dagschotel of Bobotie (traditioneel Afrikaans ovengerecht met gehakt, ei en specerijen)
Dame Blanche
14u45: terugkeer met de tram of met eigen vervoer
16u15: terug aan het OC
Prijs: 35 €
inbegrepen in de prijs: inkom,gidsen, lunch en tramtickets
niet inbegrepen: dranken bij de lunch
Er zijn 30 tickets beschikbaar, snel inschrijven en storten is dus aan te raden.
Uiterste datum inschrijving en storting: 1 MAART 2019
OPSTAPPLAATS
 0 09.00u samenkomst aan het omroepcentrum OC
 0 09.15u Meiserplein aan de tramhalte
 0 10.30u in het onthaalpavilioen van het Africamuseum in Tervuren

 MENUKEUZE
 … x Dagschotel + Dame Blanche
 … x Bobotie traditioneel Afrikaans ovengerecht met gehakt, ei en specerijen+Dame Blanche

De bijdrage met vermelding van de UITSTAP , OPSTAPPLAATS en MENUKEUZE
dient overgemaakt op rekeningnummer: BE15 7340 0363 9630
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst bijdrage en inschrijvingsstrook
Voor alle inlichtingen : Yo De Donder 02 460 32 65 of 0477 60 80 88
yodedonder@skynet.be
Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur

