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Ledenuitstap 2020: aangepaste versie 2021 

KOKW BEZOEKT AFRIKAMUSEUM en 
LLN OP ZATERDAG 25 september 2021 

Naar jaarlijkse traditie, we zijn ondertussen aan de negende, is er dit voorjaar 

de ledenreis van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 

ditmaal op 25 september 2021 naar het Afrikamuseum in Tervuren en 

aan LLN: Louvain La Neuve, de Franstalige Universiteitsstad in Waals-

Brabant. LLN heeft twee musea, u krijgt de kans om één van beide te 

bezoeken. Een groot gedeelte van LLN is verkeersvrij en het verkeer geschiedt 

er onder de stad via tunnels. LLN, bijna 50 jaar, een wirwar van straatjes 

welke we samen en met een Nederlandstalige gids ontdekken. 

 

Afrikamuseum TERVUREN 

TEMBO Restaurant met uitzicht op het museum Hergé museum (2009) in LLN 
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Bondig programma: 

• Stipt 8:00 u.: vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping Center (bereikbaar met

openbaar vervoer).

• 9:30-10:00/10.30 u.: aankomst met koffie, thee, vers fruitsap en croissant in de Bistro

TEMBO van het Afrikamuseum, vlak bij de ingang van het museum waar we ook later in

het Restaurantgedeelte de lunch zullen nemen.

• 10.00/10.15 - 11.30/11.45 u.: Geleid bezoek aan het Afrikamuseum, in kleine 

groepen van max 15 personen, een algemene “rondleiding Geschiedenis”.
Dit geschiedt om hinder onder de groepen te vermijden met een tijdsverschil van 

15 minuten tussen de groepen 3 en 4.

• 12:00 - 13.30 u: Lunch, soep en menu van de dag in het Restaurant TEMBO,

inclusief drankenpakket (glas wijn of bier, glas water en na de lunch thee of

koffie.) 

• 13.45-14.15 u.: Verplaatsing met de bus naar LLN

Links. De voormalige Bibliotheek van Louvain La Neuve, thans (2017-11) L-museum 

Rechts. Afrikamuseum: onze KOKW baseline die vertaald werd in het Frans. 

• 14.30-17.30 u.:  Alleen al beide musea gebouwen zijn architecturaal interessant.

Groep A: Bezoek aan Hergé museum (Kuifje) met audio (ca 1.30 u) en daarna

(16:00) rondleiding doorheen LLN met Nederlandstalige gids, ca 25 personen.

Groep B: Verplaatsing te voet 900 m naar L -Museum en bezoek met audio en daarna

(16:00) rondleiding doorheen LLN met Nederlandstalige gids, ca 25 personen.

• 17.30-18:15 u.: Verzameling van de 2 groepen in “Le Grand Place”, waar zij die

wensen iets nog kunnen drinken.

• 18.15-18:30 u.: verplaatsing gezamenlijk van de Grand Place naar de bus (ter

hoogte van Hergé-museum (ca. 400m).

• 18.30-20.00 u.: Terugreis naar Sint-Niklaas.

Kostprijs ledenreis: 70 euro per persoon (deze keer drankpakket tijdens het 

middagmaal inbegrepen, niet inbegrepen de drank in Le Grand Place).  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Geschiedenis: Een complex en gedeeld verleden, historische gebeurtenissen; het rijke verhaal 

over Centraal-Afrika via de collecties van het Afrika-museum. Belangrijkste periodes van de 

oude heersers tot de soevereine staten van vandaag in Centraal-Afrika. 
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AANDACHT: 

Inschrijven voor deelname via ledenreis2020@kokw.be of veel makkelijker via een 

NIEUW elektronisch Google Form inschrijvingsformulier waarvan de link op de 

website www.kokw.be, te bereiken is.  Gelieve in elk geval bij uw inschrijving op te geven 

of makkelijk in te vullen op het formulier: 

1) Uw naam en adresgegevens, email, aantal deelnemers en GSM nummer waarop u

bereikbaar bent tijdens de ledenreis.

2) Wat de namiddag betreft Groep Hergé of Groep L-Museum telkens met

stadswandeling “Ontdekking van een nieuwe stad” daarna tussen 16:00 en 17:30.

Bij deze inschrijving, om organisatorische redenen zijn we uitgegaan van ongeveer het 

gelijk aantal deelnemers aan beide bezoeken in de voormiddag en namiddag,  opdat deze 

beide keuzemogelijkheid zouden kunnen gehandhaafd worden. Uiteraard is er geen verplichting 

dat in groeps- of familieverband eenieder hetzelfde voorkeur zou moeten maken. Mocht 

blijken dat er geen gelijk aantal bereikt wordt, dan zullen de laatste inschrijvingen 

automatisch worden toegevoegd aan de groep met de laagste keuze.  

Vroeg inschrijven is dus de boodschap om zelf uw keuzen te bepalen.   

Na de bezoeken aan het Hergé-museum en L-Museum, telkens inclusief en gevolgd door de 

rondwandeling doorheen LLN brengen de gidsen ons naar “le Grand Place”: het centrum van 

LLN. Omdat de bus ons in LLN enkel ter hoogte van het Hergé-museum kan afzetten is de 

loopafstand voor de Hergé-bezoekers beperkter dan voor de L-Museumbezoekers.  In beide 

musea wordt een audio aangeboden, zodat u zelf een keuze kan maken van wat u bezoekt en 

waarin u belangstelling heeft.  Details per museum voor het bezoek per verdieping en zalen 

volgt afzonderlijk op de website www.kokw.be. 

Inschrijven dient alsdan onmiddellijk gevolgd door overschrijving van het bedrag van 

€70 per deelnemer op rekeningnummer IBAN BE 50 8508 3519 1418 van K.O.K.W, 

Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas.  Niet de datum van inschrijving maar deze van betaling 

is bepalend voor een eventuele voorkeurgroepen, of bij overschrijding van het maximaal 

aantal deelnemers.   

Onze ledenuitstap eindigt in Sint-Niklaas omstreeks 20:00 uur 

Maximum 50 deelnemers zijn voorzien (bus capaciteit). 

Noodzakelijk bijkomende info volgt eventueel per mail of op onze website en 

facebookpagina.  

Tot 14 augustus 2021 

Herbert Smitz, uw reisleider tijdens de ledenuitstap 2020 /2021 
KOKW-commissaris & webmaster 
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