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Kunstexcursie
Antwerpen
Zaterdag 17 juni 2023
Ga mee naar Antwerpen en bezoek het vernieuwde 

KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen.

Het KMSKA, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen, is na 11 jaar bouwen en renoveren eindelijk 

weer open! Reden genoeg voor een kunstexcursie naar 

Antwerpen. Met een iconisch gebouw, een collectie 

van wereldklasse en een dynamische presentatie is het 

nieuwe KMSKA er helemaal klaar voor. 

De nieuwe inrichting van het museum legt de focus 

niet langer enkel op kennis vergaren, maar nog meer 

op beleven. Het KMSKA wil elke bezoeker een gevoel 

meegeven dat ook buiten de museummuren nog lang 

blijft nazinderen.

Programma

· 09:00 uur  Vertrek voorzijde NS station Tiel

· ca. 11.00 uur Aankomst Antwerpen, bezoek KMSKA 

De middag is verder vrij te besteden. De binnenstad ligt op ca. 20 

minuten lopen van het KMSKA. In de buurt van het museum zijn ook 

diverse restaurants te vinden. Kun je niet genoeg krijgen van de kunst: 

het MHKA, Museum voor Hedendaagse Kunst, is vlakbij. 

· 19.00 uur  Vertrek uit Antwerpen
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Kosten en inschrijven

De kosten voor deze busreis bedragen 54,- euro per persoon. De prijs is inclusief vervoer per luxe 

touringcar, het entree voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en een informatiepakket.

Koffie, lunch en eventueel andere entreeprijzen zijn niet inbegrepen.

U kunt zich inschrijven door dit aanmeldingsformulier in te leveren bij Zinder (Rechtbankstraat 1, Tiel) 

of uw gegevens te mailen naar rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl. De kosten voor deze excursie kunt u 

overmaken op rekeningnummer IBAN: NL34 INGB 0003988048 t.n.v. Gerry v.d. Velden te Zoelen, 

o.v.v. excursie Antwerpen.

 

De inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling

De excursie gaat door bij minimaal 30 personen (maximaal 50 personen). Indien de excursie niet 

doorgaat, krijgt u tijdig bericht en wordt de reissom terugbetaald.

Na inschrijving is het hele bedrag verschuldigd, behalve als er iemand anders geplaatst kan worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Roos Fokkema: rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl, 0344-636067

Gerry v.d. Velden: gerryvandervelden@upcmail.nl, 0344- 682378

Aanmeldingsformulier excursie Antwerpen / 17 juni 2023

Naam dhr/mevr:     

Naam dhr/mevr:     

Adres:       Postcode en woonplaats:

Telefoon:

 

Plaats:     Datum:     Handtekening:

 

 

Zinder, t.a.v. Roos Fokkema


