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Donderdag 10 januari op bezoek bij Rubens in het Boijmans van Beuningen. 
 

 

 

Datum:  donderdag 10 januari 2019.  

 

Tijdstip: 10.15 – 15.15 uur. 
 

Reizen:  Op eigen gelegenheid naar 

het  museum Boijmans van 

Beuningen,  

Museumpark 18-20, 3015 CX 

Rotterdam  
 

 

 

 

Het Praatatelier nodigt u en/of uw partner uit om mee te gaan. 

 

We verzamelen tussen 10.15-10.30 uur in de espressobar van het museum aan de 

voorkant en drinken eerst samen een kopje koffie of thee.  

Om 11.00 uur gaat het museum open. Onder begeleiding van Marc, die 

kunstgeschiedenis heeft gestudeerd gaan wij rondkijken. Hij verteld ons meer over 

Rubens en zijn werk. 

 

Kosten:  Voor begeleiding, toegang en koffie of thee € 23,00 als lid van Hersenletsel.nl 

of inwoner van Capelle aan den IJssel,  € 28,00 voor anderen.  

Ben je in het bezit van een Museumkaart of Rotterdampas betaal je € 5.50  
 

De lunch is voor eigen rekening. 

In het restaurant van het museum reserveer ik plaatsen voor onze groep.  

Zij serveren heerlijke broodjes, soep, salades, verse vruchtensappen en andere 

verantwoorde tussendoortjes. 

 

U kunt zich inschrijven tot 7 januari 2019.  

Hopelijk tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marian Tullemans 

Coördinator Praatatelier 

Afasiecentrum Rotterdam e.o. 
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Naam  :  ………………………. Voornaam :  …………………………….. 

meldt zich aan met ...… pers. voor “op bezoek bij Rubens in het Boijmans van 

Beuningen” 

Adres   :  ……………………………………………………………….…….. 

Postcode en plaats : ………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ………………………mobiel nummer : …………………………… 

E-mailadres  : …………………………………………………………………….…     

Contactpersoon : ……………………   dat is mijn  ……………………………………. 

Telefoon contactpersoon: ………………………..mobiel nummer: ……………………… 

 

0 Ik heb een communicatiebeperking / NAH             

0 Ik ben partner  / mantelzorger 

0 Ik gebruik een rolstoel / rollator  om me te verplaatsen.  

0 Ik heb hulp nodig bij het duwen van mijn rolstoel.  

 

0 Ik kom op eigen gelegenheid naar het museum Boijmans van Beuningen, 

Museumpark 18-20,              3015 CX Rotterdam en ben om 10.15 uur daar.   

0 Ik heb hulp nodig bij het reizen en vraag dit bij het  Praatatelier. Bel mij a.u.b. op. 

 

0 Ik betaal …. x € 23,00 /  …. x € 28,00   Totaal € ………. 

0 Ik heb een Museumkaart of een Rotterdampas en betaal  …. x € 5.50  Totaal € 

………… 

0 Ik maak € ……..  over op IBAN NL37 ABNA 050  70 31 989   t.n.v. Afasiecentrum 

Rotterdam      e.o. o.v.v. naam en excursie Museum Boijmans van Beuningen 10 januari 

2019.  

 

0 Ik heb bezwaar tegen gebruik van evt. gemaakte foto’s. 

 

 

 
 


