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Knipoogdag 20 maart 

BRUSSEL – ELSENE 

Op stap in de 

HIPPE HAVENWIJK MET TOUR&TAXIS 

&  

Ontdek (on)bekende pareltjes 

te Elsene. 

 

 

Voormiddag programma vanaf 9u30 :__________________________________________ 

In de voormiddag nemen we je mee op stap in de HIPPE HAVENWIJK MET TOUR&TAXIS. 

We hebben een afspraak met de gids om 9u30 ter hoogte van Tour&Taxis, Havenlaan te 

Brussel. In deze buurt maken we kennis met de havengeschiedenis van Brussel. De wijk 

wordt stilaan opgewaardeerd en voormalige pakhuizen krijgen een nieuwe functie, met 

Tour&Taxis als voortrekker. We zetten samen met een gids voet aan wal en ontdekken de 

grandeur van Tour&Taxis. “An Urban Experience”. 

 

Namiddag programma vanaf 14u____________________________________________ 

In de namiddag ben je welkom in Elsene waar heel wat musea, galerijen en instellingen hun 

deuren voor je open zetten. Je kan dan op eigen houtje op stap. Verken vanaf het Heilig 

Kruisplein (in het verlengde  van het Flageyplein) Elsene. Gidsen staan ter plekke. Hier en 

daar nemen ze je zelfs mee langs verborgen plekjes. Laat je leiden door je smaak en proef de 

vele pareltjes van deze grootstad. 



Je ontdekt op eigen tempo en naar eigen keuze: 

• Jazz-concerten en een klassieke muziekwedstrijd in Flagey 

• De vijvers van Elsene en de omliggende huizen in verschillende bouwstijlen 

• De Abdij Ter Kameren 

• Musea : het Museum van Elsene, het Hortamuseum, het Kindermuseum, het 

Meuniermuseum 

• Galeries met hedendaagse kunst in het Rivoligebouw 

• Private kunstverzamelingenin het Maison Particulière 

• De Afrikaanse wijk Matongé met workshops, tentoonstelligen en filmvoorstellingen 

• De lievelingsplekjes van Nederlandstalige bewoners 

• Creatieve burgerinitiatieen in Gemeenschapscentrum Elzenhof 

Afsluiter om 17u_________________________________________________________ 

Om 17u ben je welkom op het Flageyplein voor een afsluiter in stijl 

Lunchen 

Lunchen kan gebeuren naar keuze. 

 

 

Praktische info : 

Vervoer h/t gebeurt met de trein en vervoerstickets worden individueel gekocht. Heenreis 

rond 8u, terug rond 19 u. in Zottegem.  

Inschrijving : 

Per dagdeel : alleen namiddag : Leden € 7 niet-leden € 10, ganse dag : leden € 14,- niet-leden 

€20. Over te schrijven op rek. nr. BE79 6713 1641 9933 van “Toeristenbond Zottegem” 

Overschrijving geldt als deelname. 

 

Nog geen lid? 

Voor slechts 10€ per gezin per jaar maken wij u graag lid van vtbKultuur – stuur ons een 

mailtje op vtbkultuurzottegem@gmail.com 

 

Bezoek ook onze site   www.vtbkultuur.be/zottegem 

 

 


