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Het Bestuur heeft het genoegen u volgende culturele daguitstap voor te stellen naar 

 

           DELFT         &          GOUDA 

DELFT, IN DE VOETSPOREN VAN VERMEER & DE 

HISTORISCHE STAD GOUDA 

Wanneer:   Op zondag 2 april 2023 

Prijs:    Lid (lidgeld 2023 betaald):  75,00 € 

                           Andere deelnemer:   130,00 € 

 

Programma van de dag : 

1. Vertrek om 7u30 stipt met autocar vanuit Brussel.  Via Antwerpen, Breda, Dordrecht, 

Rotterdam naar Delft. 

2. In Delft, kennismaking met onze gids en gegidste wandeling doorheen het historisch 

stadsgedeelte in de voetsporen van Johannes Vermeer die zijn hele leven lang te Delft 

gewoond en geschilderd heeft. 

3. Middagmaal: Brabantse Koffietafel, dranken inbegrepen. 
4. Namiddag: vertrek naar Gouda voor een gegidste rondleiding in de stad. Tijdens deze 

historische wandeltocht ontdek je de mooiste en belangrijkste gebouwen van de stad en 
hoor je de spannendste verhalen uit het verleden van Gouda. Je komt langs vele 
monumenten zoals het prachtige stadhuis, de Kaaswaag, de Sint-Jansker, kloosters, 
kapellen.... 

5. Wat vrije tijd tot 18u00. 
6. Terug in Brussel omstreeks 20u30. 

 
De prijs is inclusief: busvervoer, een gids/begeleidster van de firma bus, alle gegidste 
rondleidingen, de Brabantse Koffietafel met drankjes en de tips. 
 

Inschrijvingen: 

-  Stuur een e-mail naar cakk-delft@cae-kkk.be met vermelding van naam en voornaam van elke 

deelnemer en een mobiel contactnummer. 

- Maak het overeenkomstige bedrag over op rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring. 

- Deze betaling vormt een bevestiging van uw verzoek om deel te nemen. 

- Na ontvangst van uw e-mail en betaling ontvangt u een bevestiging van de Kunstkring.  
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Uiterste inschrijfdatum:  WOENSDAG 15 MAART 2023 

Aandacht: 

➢ Ledenprijs: om van deze prijs te kunnen genieten, is het essentieel om je persoonlijk lidgeld 

voor 2023 te hebben betaald. Desgevallend nodigen wij u dan ook uit om een aparte betaling 

van € 6,20 te doen op dezelfde rekening BE10 0011 3227 1704 met mededeling "LIDGELD  2023 

Voor- en Achternaam". 

➢ Controleer regelmatig uw bericht/spambox voor het geval daar een echt bericht is gedropt. 

Vriendelijke groeten. 

Het Organisatiecomité. 

 


