
 
 
 
Wat staat er op het programma:  
 

• Een geleid bezoek (75 minuten) aan het Hortamuseum,  Amerikastraat in 
Sint-Gillis (Brussel). Start om 12 uur (een vrij ongewoon aanvangsuur, maar 
wij hebben dan ook het museum voor ons alleen!). De gidsen staan onder 
leiding van mevr. Machteld de Schrijver (Culturama vzw), de welgekende en 
geapprecieerde gids bij meerdere van onze bezoeken.  
 

 
• Na het museumbezoek een drankje in een nabijgelegen, typisch Brussels café. 

 
• Een stadswandeling (max. anderhalf uur) in de buurt waarbij onze gidsen 
(opnieuw onder leiding van mevr. de Schrijver) onze aandacht vestigen op – 
en uitleg geven over - de mooie en bijzondere Art Nouveau gebouwen. 

 



• Vrije wandeling op de hippe markt (mogelijk tot 19 uur) op het 
Katelijnsplein. 

• Deze (proevertjes)markt is ‘the place to be’ in hip Brussel. 

    
 

Hoe inschrijven: 
 
• Schrijf per deelnemer, in de periode van 12 tot en met 19 augustus, het bedrag 

over van 22€ op bankrekening BE21 7340 3332 8603 van Hobbyclub Kunst en 
Cultuur met de mededeling ‘Art Nouveau’. 

• Dat bedrag omvat: 
o De toegang tot het Hortamuseum 
o De museumgids 
o De gids voor de geleide buurtwandeling. 

 
OPGELET: omwille van capaciteitsreden in het museum is het aantal deelnemers 
voor deze activiteit beperkt tot 40. 
 

Waar en wanneer spreken wij af: 
Op woensdag 7 september om 11.45 uur aan het Hortamuseum, Amerikastraat 27, 
1060 Brussel. 
 
Voor diegenen die met de wagen komen, er zijn o.a. twee openbare (betaal)parkings in 
de buurt: 
• BePark - Parking Saint-Gilles, Tasson-Snelstraat 13, 1060 Sint Gillis, 450 m 

verwijderd van het museum. 
https://www.bepark.eu/nl/parking/belgique/saint-gilles-sint-gillis/tasson-snel-
tasson-snelstraat/274 

• BePark - Parking Chatelain, Edelknaapstraat57, 1050 Elsene, 450 m verwijderd 
van het museum. 



https://www.bepark.eu/nl/parking/belgique/ixelles-elsene/rue-du-page-
edelknaapstraat/121 
 

• Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld: 
Vanaf het Zuidstation: tram 81 (22 minuten). 
Vanaf het Noordstation: tram 92 (34 minuten). 
 

Indien u kort voor het event, een bevestigingsmail wenst te ontvangen, evenals een 
deelnemerslijst, stuur dan – nadat u de betaling heeft gedaan, een mailtje naar 
leo.verhoeven01@gmail.com  
 


