
 
 

Tel. 03.658.58.00 Bankrekening BE26 320-0324424-29 
email : vereniging.schotenhof@skynet.be Ondernemingsnummer 410637721 

De Vereniging van Schotenhof is niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke, lichamelijke of materiële schade 
opgelopen door haar leden en/of door derden n.a.v. hun deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. 
       

 
 
 
 
 
 

 
Schoten, 26 januari ‘23 

Zaterdag 25 februari om 12:45 u 

Geleide namiddagtoer FINIS TERRAE 

Kaap Finisterre in Galicië vormde voor de Romeinen het einde van hun rijk, hun Finis Terrae. 
Vijftig hedendaagse Belgische (of in België residerende) kunstenaars tonen werk dat hun visie op de 
begrenzingen van de hedendaagse maatschappij of haar eventueel einde verbeeldt. Er is zowel 
Sehnsucht naar een Paradise Lost, als strijdlust voor gelijkheid van een jonge generatie vrouwen. Er 
is de schoonheid van een verborgen stukje groen – een hortus conclusus – in een dichtgegroeide 
stad maar tegelijk ook fake reality en metaverse. Welke grenzen verleggen we – en welke 
overschrijden we?   De tentoonstelling vindt plaats op dertien unieke en diverse locaties in de 
Antwerpse binnenstad, waaronder een leegstaand appartement, de tuin van O.L.V. Kathedraal, het 
oudste straatje, een galerie, de publieke ruimte, en enkele indrukwekkende erfgoedinstellingen 
waaronder de Nottebohmzaal, Museum Plantin-Moretus en Snijders & Rockoxhuis. 

In deze geleide namiddagtoer bezoeken we een aantal van deze locaties, eerst de Nottebohmzaal 
en verder: Snijders & Rockoxhuis • St. Niklaaskapel • O.L.V. Kathedraal • Vlaeykensgang • Museum 
Plantin-Moretus • Geukens & De Vil. Optioneel, als de planning het toelaat: Mechelsesteenweg 8 • 
Hortus Conclusus, • étalage Lene Van Look • étalage Gert Voorjans • Pandstraat 

Meer informatie vind je op https://www.finis-terrae-antwerpen.com/ 

PRAKTISCH:  

Samenkomst: 12:45u @ Hendrik Conscienceplein 
aan ingang van Erfgoedbibliotheek 

Start van toer om 13:00u stipt 

Vervoer: bijv. P+R Merksem, tram 3 tot Groenplaats 

• Bijdrage voor leden of niet-leden, zie tabel hieronder 

• Inschrijven tot & met donderdag 9 februari, 
liefst per mail, of met onderstaand strookje, met opgave van juist aantal tickets per categorie. 

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

Let wel: voor een goede administratieve afhandeling, a.u.b. steeds eerst inschrijven per email of strookje 

 

Inschrijving voor FINIS TERRAE I bezorgen tot en met donderdag 9 februari  
bij R. Koreman, Trevierenlei 15, Schoten 

Naam, adres, gsm ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Vereniging van Schotenhof v.z.w. 
 

Belangenvereniging gesticht in 1931 
Nachtegalenlei 50 
2900 SCHOTEN 
www.verenigingvanschotenhof.be 
 

volwassenen

met 

museumpas onder 18

aantal tickets A _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _

ledenprijs pp. € 35,- € 20,- € 20,-

niet-ledenprijs pp € 40,- € 25,- € 25,-


