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Schoten,28 oktober ‘22 

ZONDAG 4 december 2022 om 15:00 u 
GELEID BEZOEK AAN KMSKA 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold de Waeleplaats 1 

De Schoonste Tour : Je gids neemt je mee op ontdekkingstocht door het vernieuwde 
gebouw en langs de highlights uit de kunstcollectie. Misschien wel Jan Van Eyck, Hans 
Memling, Jean Fouquet, Brueghel ... in het historische museum. In het nieuwe museum 
wachten de inspirerende werken van Pierre Alechinsky, Amedeo Modigliani en Jules 
Schmalzigaug. En ongetwijfeld James Ensor als wegbereider van de moderne kunst. 

Elke tour is uniek:Tijdens De Schoonste Tour zoekt je gids naar een klik tussen de 
deelnemers en de kunstwerken. Hierdoor is elke Schoonste Tour uniek. Bij welk werk je 
ook stilstaat: de gids verbindt jou enthousiast met de kunstenaar, zijn leefwereld of de 
personages. En met de technieken en details die deze kunst tot meesterwerken maken … 

PRAKTISCH 

Vervoer: bijv. P+R Merksem, tram 3 tot Groenplaats, dan tram 4 naar museum (2 haltes) 

14:45 u: samenkomst @ onthaal  15:00 u begin tour (2 u) Ca. 17:00 u einde 

 Bijdrage voor leden is als volgt: 

 
 Niet-leden betalen € 3,- meer per ticket  

Inschrijven tot en met woensdag 17 november. 

 Vul onderstaande strook in en bezorg aan Rob Koreman, Trevierenlei 15, Schoten 
of mail je deelnamegegevens naar rob.koreman@skynet.be. 

 Na inschrijving: gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekening 
IBAN BE26 3200 3244 2429 van Vereniging van Schotenhof, vermelding "KMSKA". 

Let wel: voor een goede administratieve afhandeling, a.u.b. inschrijven met strookje of per email 
 
Inschrijving voor KMSKA I bezorgen tot en met woensdag 17 november  
bij R. Koreman, Trevierenlei 15, Schoten 

Naam, adres, gsm ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

A ticket volwassenen € 27, - C jonger dan 18 € 7, -
B met museumpas € 7, - D jonger dan 26 € 17, -

aantal tickets A _______ B _______ C _______ D _______
prijs leden @ € 27, -  @ €  7, -  @ €  7, - @ € 17, -

prijs NIET-leden @ € 30, - @ € 10, - @ € 10, - @ € 20, -

Vereniging van Schotenhof v.z.w. 
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Nachtegalenlei 50 
2900 SCHOTEN 
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