
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de 

toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet 

akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

BELGISCHE BEELDHOUWKUNST 

Een gegidst bezoek in kleine groepjes aan het 

openluchtmuseum Middelheim 

op zondag 25 oktober 2020 om 13u30. 

 

Uit onze enquête leerden we dat tal van onze kringleden snakken naar de 

hernieuwing van de sociale kontakten. We willen daar proberen op in te gaan, maar 

uiteraard op de best mogelijke en veilige manier. 

Vandaar deze uitnodiging en uitzonderlijk eens voor iets op een zondag. Samen met 

1 gids per groepje van 9 deelnemers maken we een twee uur durende rustige 

wandeling in het openluchtmuseum waarbij gefocust wordt op zowel moderne als op 

hedendaagse kunstwerken van Belgische kunstenaars uit de collectie. Elke 

museumgids legt in deze rondleiding haar eigen accenten.  

Praktische info 

 zondag 25 oktober 2020 om 13u30 stipt. Opgelet! we zijn ’s nachts van zomer- 

naar wintertijd gegaan. 

 voorbehouden aan kringleden en hun partner 

 samenkomst aan het kasteel van het Middelheimpark 

 op basis van de inschrijvingen vormen we groepjes van max. 9 deelnemers 

die elk met een gids de wandeling aanvatten.  

 we hebben 3 gidsen gereserveerd, er kunnen dus maximaal 3 x 9 = 27 leden 

mee. Datum van betaling geldt als inschrijving tot dat dit maximum bereikt is. 

Betalers nadat de inschrijvingen afgesloten zijn zullen verwittigd worden en 

uiteraard hun betaling terug krijgen. Bij ruime overboeking zou het kunnen dat 

we deze activiteit op een later tijdstip herhalen. 

 respecteer de gebruikelijke coronamaatregelen :  

o als je je ziekjes voelt kom dan niet of als je al ter plaatse bent ga terug 

naar huis 

o het dragen van een mondmasker (zelf meebrengen) is verplicht indien 

het druk is 

o hou 1.5 meter afstand waar mogelijk 



o was voor en na de wandeling je handen en voorzie je best van 

ontsmettingsgel  

 adres : Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61 2020 Antwerpen 

middelheimmuseum@antwerpen.be 

 bereikbaarheid :  

o het Middelheimmuseum is vlot bereikbaar met trein, tram en bus. De 

routeplanner van De Lijn toont je de weg. Tip: geef als bestemming 

'Middelheim Park' in. 

o met de fiets : Het museum is eenvoudig bereikbaar met de fiets. Er is 
een fietsenstalling aan de drie hoofdingangen. 

o met de auto : Ring rond Antwerpen, afrit Berchem of afrit Wilrijk. Gratis 
ruime parkeergelegenheid op de Beukenlaan (ca 300 m) of beperkt aan 
de ingang van het Middelheim zelf 

Inschrijving 

is mogelijk tot uiterlijk 20 oktober 2020 door betaling van € 7 per deelnemer op het 
rekeningnummer BE85 4097 5200 8106 van KBC Gepensioneerden Kring 
Antwerpen met als mededeling : Middelheim + je lidnummer. 

Voor meer info mag je altijd contact opnemen met Maria De Vriendt  

telefonisch 0 494 16 24 50 of per e-mail maria.devriendt@telenet.be . 

En nu nog maar hopen op goed weer … want bij storm wordt het park afgesloten. 

Hou het ondertussen veilig. 

 

Maria De Vriendt      Roger Wouters 

Bestuurslid       Voorzitter 
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