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UITNODIGING 

 
BEZOEK AAN HET VERNIEUWDE AFRIKAMUSEUM IN TERVUREN 

OP 23 MAART 2019 

Na jarenlange restauratie werd op 8 december 2018 het Afrikamuseum in Tervuren opnieuw 
geopend. Zoals u allicht vernomen heeft, neemt de belangstelling bij de pers en het publiek 
intussen indrukwekkende proporties aan. Het museum kijkt niet alleen kritisch naar het (koloniale) 
verleden, het brengt ook een correctie van de 
hedendaagse Afrikaanse kunst. En het museum is 
een gerenommeerd wetenschappelijk instituut met 
collecties van wereldfaam. Alleen al de 
vernieuwde architectuur van het 19de-eeuwse 
pronkpaleis van Leopold II, is een bezoek waard. 
Het bestuur van de Pater Sangerskring is er in 
geslaagd een optie te nemen op 
45 toegangskaarten met hieraan gekoppeld 
2 gidsbeurten in het Afrikamuseum en wel op 
zaterdag 23 maart. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Gelieve z.s.m. in te schrijven (telefonisch of per mail) bij secretaris Jan Rutten of 
penningmeester Annie Metten door overschrijving op rekening BE89 4534 0990 2185 
t.n.v. Pater Sangerskring, Capucienenstraat 10, 3680 Maaseik. 
Leden € 40, niet-leden € 42. 
 
Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden dan de tickets geboekt bij het museum. Het 
aantal deelnemers is beperkt tot 45. Zodra dit kwantum bereikt is, worden de inschrijvingen 
afgesloten. Het definitieve gedetailleerd programma wordt u begin maart dan toegestuurd. 
 

 

08.30 uur: Vertrek per autobus parking Achter Olmen Maaseik 
10.00 uur: Aankomst Tervuren 
11.00 uur:  Architectuur rondleiding "A Blend of Africa" in het vernieuwde museum 
12.30 uur: Middagpauze en mogelijkheid tot verpozing/wandeling in het park of extra 

 individueel bezoek in het museum 
15.30 uur: Geschiedkundige rondleiding " het Afrikamuseum herbekeken" 
17.00 uur: Einde bezoeken 
17.30 uur: Vertrek autobus 
19.00 uur: Aankomst Maaseik 
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