
CERCLE D’ART asbl KUNSTKRING vzw 

 

De Kunstkring stelt voor deel te nemen aan een kunstwandeltocht ter gelegenheid van 

HET JAAR VAN BRUEGEL 

Wanneer:   op zondag 23 juni 2019 te 14u00. 

Waar:    Dilbeek 

Vertrekpunt:                Kerk van Sint-Anna-Pede 

                                       Herdebeekstraat, 176 

                                       1701 Dilbeek/Itterbeek 

Wandelafstand:           7 km maar mogelijkheid tot inkorting naar 4 km 

Wandeltijd:   In functie van uw wandelsnelheid en stopplaatsen (2 à 3u) 

Transport :                    Hetzij : eigen vervoer 

                                        Hetzij : bus De lijn n°118 aan Zuidstation ofwel aan Metrostation              

                                        St Guido (Anderlecht) 

Ledenprijs:  4,00€   Niet-leden:  15,00€ 

Dit bedrag omvat de prijs van de brochure en onderweg een drankje in de Brouwerij 
Goossens. 

 

Praktische informatie : 

1) Gratis parking rechtover de Sint-Anna-Pede. 

2) Aangepast schoeisel en kledij in geval van minder goede weersomstandigheden. 

3) Het is aangeraden vooreerst een rondgang te doen in de kerk alvorens de 

wandelroute te starten , Bruegel tegemoet. 

4) Per familie zal de Kunstkring een verhelderende brochure geven zodat maximaal van 

deze wandeleling kan genoten worden. 

5) Bewegwijzerde wegen doorheen het Pajottenland opgesmukt met design werken en 

andere kunstenaars, geïnspireerd door Bruegel. 

6) Mogelijkheid om de werkende Pedemolen te bezoeken die door vrijwilligers draaiend 

is gehouden. 

7) Meer informatie op volgende link :  www.leregarddebruegel 
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Inschrijvingen 

- Stuur een email naar  CAKK-bruegel@cae-kkk.be met vermelding van “naam”, “Voornaam”, 

« stamnummer »,   “aantal personen” en een contact GSM nummer. 

- Samenhorend het overeenstemmend bedrag storten op de rekening BE10 0011 3227 1704 

van de Kunstkring. Deze betaling bevestigt de deelname. 

- Na ontvangst van email en betaling krijgt u verdere informatie betreffende deze organisatie. 

Opgelet 

- Om recht op de ledenprijs te hebben, is het noodzakelijk in regel te zijn met uw lidgeld voor 1019. 

Het is aan de Kunstkring door BNPPF nog steeds niet toegelaten om SEPA-domiciliëringen uit te 

voeren. Graag dus een manuele overschrijvingvan 6,20€ op zelfde rekening BE10 0011 3227 1704 van 

de Kunstkring met vermelding « LIDGELD ‘Naam en voornaam’ 2019 ». 

 

Het bestuur van de Kunstkring 


