
Zaterdag 29 mei 2021: Satirisch surrealisme bij Tom Frantzen 

Programma:  
13.50 - 14.00u: ontvangst door cultuurpauze.be  op de Waaienberg 17 te Duisburg.  
14.00 - 16.00u: wandeling door tuin en atelier, in gezelschap van de kunstenaar 
16.00 - 16.30u: nagenieten bij een assortiment versnaperingen 
 
Adres:  
Tom Frantzen beeldentuin, Waaienberg 17, 3080 Duisburg (Tervuren)  

Bereikbaarheid:  
Openbaar vervoer: deze locatie is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer. De dichtsbijzinde 
bushalte is op ruim 1 km van plaats van afspraak. 
bus 830 Machelen – Groenendaal , halte Overijse Eizer,Kerk  
dienstregeling op  www.delijn.be/nl/routeplanner/ 

Auto: 
Gratis voldoende parkeergelegenheid ter plaatse  
 
Gepast schoeisel is aanbevolen, de tuin kan nat zijn (natuurgebied) 

 

 

Indien je onverwachts verhinderd bent, of je denkt te laat te komen, geef dan een seintje op het 

mobiele nummer van cultuurpauze.be: 0478 68 08 28. Wanneer je niet meteen gehoor krijgt, 

spreek dan zeker een berichtje in.   

 

COVID 19-maatregelen en algemene aanbevelingen  zie pagina 2 

Update 15 april 2021 – onder voorbehoud van wijzigingen 
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COVID 19-maatregelen en algemene aanbevelingen  

Update 15 april 2021 – onder voorbehoud van wijzigingen 

 

 

Bij een activiteit van cultuurpauze nemen we samen onze verantwoordelijkheid en respecteren 

volgende basisregels: 

• Deelnemers zijn welkom als ze geen symptomen als verkoudheid, neusloop, niezen, 

keelpijn, hoest of koorts vertonen. Deelnemers die samenleven met mensen met COVID-19 

symptomen, worden gevraagd om thuis te blijven. 

• We schudden geen handen bij het begroeten.  

• Iedereen past zorgvuldig handhygiëne toe. 

• Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen en hoesten en gooi deze meteen weg; Bij gebrek 

aan een zakdoek, nies of hoest je in de elleboog. 

• Elke deelnemer zorgt voor een eigen neus-mondmasker, en draagt dit tijdens de 

gidsbeurt. Ook deelnemers die reeds gevaccineerd werden, dragen een masker. 

• Cultuurpauze zorgt voor ontsmettende handgel (en enkele reserve wegwerpmaskers) 
 

De gids zorgt samen met de groepsverantwoordelijke van cultuurpauze voor handhaving van deze 

richtlijnen door de deelnemers. 

De contactgegevens van de deelnemers (naam en telefoon zoals doorgegeven bij reservatie) 

worden gedurende 4 weken bewaard door cultuurpauze. Dit vereenvoudigt eventuele contact-

tracing indien nodig. 

Als cultuurpauze een drankje aanbiedt, zal dit steeds conform de algemeen geldende Covid 19- 

richtlijnen voor horeca zijn. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, wordt een drankje in de formule 

‘take-away’ aangeboden waar mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 


