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Vlaams Artsenverbond vzw

 

Antwerpen, 2 januari 2019 
 

Beste VAV-lid, 
  

Het Vlaams Artsenverbond nodigt u, familieleden en kennissen uit tot een culturele uitstap 

naar het vernieuwde ‘AfricaMuseum’ te Tervuren, gevolgd door de jaarlijkse statutaire 

algemene ledenvergadering en het ‘Lentebanket’ op 23 februari 2019. 
 

Cultureel programma in Tervuren 
zaterdag 23 februari 2019 

 

Bezoek AfricaMuseum 
 

Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren 
tel. 02 769 52 11 

 

http://www.africamuseum.be/nl/ 
 

• 13.40 uur : aankomst onthaalpaviljoen AfricaMuseum 

• 14 uur : visie over het vernieuwd  museum door 

Guido Gryseels, algemeen directeur 

• 14.30 uur : gegidst geleid bezoek aan het museum “Een mix van Centraal Afrika" 

• 16.15 uur : einde 

• 16.45 uur : algemene statutaire ledenvergadering VAV in het auditorium van het 

museum 

Agenda: 
1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 
2. Jaar- en moreel verslag 2018 
3. Financieel verslag 2018 / voorstel begroting 2019 
4. Vaststellen ledenbijdrage 2020 
5. Bestuursverkiezingen 
6. Woord van de voorzitter 
7. Rondvraag 

• 17.45 uur : einde 

• 18 uur : Lentebanket bistro Tembo https://www.bistrotembo.be/nl/ 

(eerste verdieping van het glazen onthaalpaviljoen AfricaMuseum) 



  

Vlaams Artsenverbond vzw, Dascottelei 78, 2100 Antwerpen (Deurne) 

Tel: 0468 30 93 34 / Secretariaat: dinsdag en donderdag van 9 tot 17.30 uur 

www.vlaamsartsenverbond.org   
  

Menu 

 

met huiswijnen en waters 

 

Aperitief: cava of fruitsap met aperitiefhapjes 

-/- 

« Classic » - driegangen marktmenu van de chef 

-/- 

Koffie en versnaperingen 
 

Deelname in de onkosten namiddag- en avondprogramma (per persoon) 

• Gegidst museumbezoek: 14 euro 

• Lentebanket: 61 euro 

• Bezoek en banket: 75 euro 

 

Gebruik voor inschrijving bijgaand antwoordformulier dat per e-post naar 

info@vlaamsartsenverbond.org of anderzijds naar het secretariaat kan verstuurd worden. 

En betaal tegelijk door overschrijving het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 

BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van “AfricaMuseum & uw naam” 

De uiterste datum van inschrijving wordt vastgelegd op 15 februari 2019. 

Eenieder hartelijk welkom. 

 

Vriendelijke en collegiale groeten, mede namens VAV-Cultuur, 

 

 

Dr. Geert Debruyne, voorzitter 

Dr. Bart Garmyn, secretaris  

Dr. Jan Dockx, penningmeester / verantwoordelijke cultuur 

 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is mogelijk, maar toch vooral voor een terugreis 

’s avonds complex. We verwijzen naar http://www.africamuseum.be/nl/ 

 

Parkeren kan betalend bij de Carrefour Market, Leuvensesteenweg 74, of op de Markt van 

Tervuren. oa. https://be.parkindigo.com/nl/car-park/parking-markt 

Na het parkeren stapt u naar het museum in een klein kwartiertje. 

(lichtblauwe lijn voor het warenhuis afdalend / stippellijn voor de Markt stijgend en 

omgekeerd achteraf) / zie ook kaart in bijlage. 

 

Bij problemen kunt u bellen op 0495/534475 . 
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Inschrijvingsformulier 

 

Ondergetekende, 

 

Naam:  ....................................................   .....................................................  

 

Voornaam: ..............................................   .....................................................  

 

Adres:  ...................................................  ........................................................  

 

 .................................................................  ........................................................  

 

schrijftin voor 

aantal deelnemers                    bedrag 

 
 

• Gegidst museumbezoek:  14 Euro pp   ………….    .………… 
 

• Lentebanket:                   61 Euro pp   ………….    .………… 
 

• Bezoek en banket:           75 Euro pp   ………….    .………… 
 

Totaal:  ........................................   Euro 

Gelieve in te schrijven en over te schrijven vóór 15/02/2019 

Handtekening:  

 

 

 

 
 .................................................................  
 

per e-post naar info@vlaamsartsenverbond.org of per post VAV vzw 
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Parkeermogelijkheden 

 

 


