
Donderdag 3 februari 2022: ‘Het stad’ door de ogen van een Italiaans koopman  

 

Programma:  
13:20u: samenkomen aan het museum 
13:30u: rondleiding met gids 
15:00u: napraten bij een drankje in de directe omgeving 

Adres:  
Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
 

Toegankelijkheid:  
Door de historische aard van het gebouw is de eerste verdieping niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Het museum zorgt ervoor dat het verhaal op het gelijkvloers een afgerond 
verhaal is. De medewerkers van het museum zullen je als rolstoelgebruiker graag assisteren 
indien nodig. 

Bereikbaarheid:  
openbaar vervoer:  
Museum Plantin-Moretus ligt midden in de historische binnenstad van Antwerpen.  
Check alle info op en https://www.belgiantrain.be  en https://www.delijn.be/nl/ 
 
Auto: 

Antwerpen is lage-emissiezone; Alle informatie, ook over parkeren, lees je op deze website: 

www.slimnaarantwerpen.be 

 

 COVID-SAFE-TICKT & MONDMASKER ZIJN VERPLICHT.  

             

   

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 aanbevelingen:  
Zie pagina 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belgiantrain.be/
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http://www.slimnaarantwerpen.be/


 

COVID 19-maatregelen en algemene aanbevelingen  

Update 15 december 2021 – onder voorbehoud van wijzigingen 

Alle deelnemers  moeten Covid Safe Ticket (CST) voorleggen om toegang te krijgen tot het 

museum. Dit CST wordt aan de ingang gecontroleerd, tesamen met een identiteitsbewijs. 

Bovendien is het dragen van een mondmasker verplicht. 

 

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 activiteit 

wanneer en waar dit vereist is, conform de geldende maatregelen. 

 

 

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.  

 

 

 
   
 

 

 

 


