
 

KUNSTKRING VZW      CERCLE D’ART ASBL 

 

De Kunstkring nodigt u uit deel te nemen aan een dag van culturele en culinaire ontspanning met een bezoek 

aan het 

CENTRUMKANAAL 

 

Wanneer:  zondag 9 oktober 2022 

Waar:   Le Roeulx (site Strépy-Thieu) 

Het Centrumkanaal (Frans: Canal du Centre) is een Belgisch kanaal dat het Kanaal Charleroi-

Brussel bij Seneffe, verbindt met het Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes te Nimy, bij "Le Grand Large". Het heeft 

een totale lengte van 20,9 km. Het grootste deel van het kanaal ligt in het Centrum, waarnaar het is 

vernoemd.  

PROGRAMMA  

08:30: Vertrek vanuit Brussel. 

09:30: Aankomst bij de kabelbaan van Strépy-Thieu. 

10:00: Gegidste rondvaart op het centrumkanaal, gebruik van een hydraulische lift, een automatische                                      

sluis en langs mobiele bruggen.  

Rondleiding in de machinekamer van de hydraulische lift N°3. 

Rondrit met het kleine toeristentreintje.  

12:30 uur: Terug naar de kabelbaan van Strépy-Thieu en einde van het programma. 

13:00: Volledige lunch in een uitstekend restaurant in het centrum van La Louvière. 

 15:30 tot 17:00: Bezoek van het museum Kéramis – Boch in La Louvière met gids. 

Terug in Brussel rond 18u30. 

PRIJS:  Lid (lidgeld 2022 betaald): 82,00 EUR 

 Alle andere deelnemers: 137 EUR 

Deze prijs omvat het vervoer met autocar, de boottocht op het centrumkanaal, het gegidst bezoek van de 

machinekamer, een fijn middagmaal met drank inbegrepen, een bus begeleider en het bezoek aan het 

Kéramis-Boch museum. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(waterweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Charleroi-Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Charleroi-Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seneffe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Nimy-Blaton-P%C3%A9ronnes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nimy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Large_(Bergen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(Belgische_streek)


 
INSCHRIJVINGEN:  

-Via email naar cakk-canalcentre@cae-kkk.be met vermelding per deelnemer van naam en voornaam, alsook 

een contact Gsm-nummer. 

-Gelijktijdig een overschrijving doen van het overeenkomstig bedrag op rekening BE10 0011 3227 1704 van 

de Kunstkring. De betaling geldt als bevestiging van uw deelname.  

-Na ontvangst van uw mail en uw storting ontvangt u een bevestiging van uw reservatie van een medewerker 

van de Kunstkring. 

 

OPGELET: LEDENPRIJS 

Om te kunnen genieten van de ledenprijs moet iedere deelnemer zijn lidgeld voor 2022 hebben betaald. Om 

lid te worden vragen wij u een aparte overschrijving te willen doen van € 6,20 op dezelfde rekening BE10 

0011 3227 1704 met vermelding van “LIDGELD 2022 + naam en voornaam”. 

Met vriendelijke groet. 

De organisatoren 
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