
 

KUNSTKRING VZW      CERCLE D’ART ASBL 

 

De Kunstkring VZW organiseert een bezoek aan de tentoonstelling en een stokerij in Luik: 

I LOVE JAPAN 

Wanneer: zaterdag 17 september 2022 

Waar: station Luik Guillemins  

PROGRAMMA  

1. Tegen 10u verzamelen aan het station Luik Guillemins aan de ingang van de tentoonstelling voor 

het begeleid bezoek. 

 

OP ONTDEKKING IN HET LAND VAN DE RIJZENDE ZON 
 

Europa Expo biedt ons een boeiende ontdekkingstocht aan doorheen de verschillende aspecten van 

Japan. Een land met een indrukwekkende cultuur en eeuwenoude tradities die nog steeds hun 

samenleving beïnvloeden. 

Via de gastronomie en de religie, langs Tokyo, Godzilla en de mangas (Japanse stripverhalen) word 

je ondergedompeld in een traject doorheen de Nippon-archipel tot in de kleinste uithoeken. 

 

DUUR: +/- 1u30. Geen audiogidsen maar via het scannen van de QR-code op je GSM. Vergeet dus je 

oortjes niet. 

 

VERVOER: via carpooling of met het openbaar vervoer (trein naar “zone Luik”). 

 

Opmerking:  na het bezoek aan de tentoonstelling nemen we de trein naar Luik St Lambert 

   voor het middagmaal. 

 

2. Om 13u middagmaal in Brasserie/Stokerij C 

 -Aperitief 

 -Voorgerecht: gemengde koude vleessoorten en kaas 

 -Hoofdgerecht: Luikse gehaktbal met Black C-saus 

 -Nagerecht: Luikse koffie (café Liégeois) 

 -3 drankjes inbegrepen (bier – wijn – frisdrank – koffie) 

3. Om 16u30 bezoek aan de Stokerij C 

 



 
PRIJS:  leden (lidgeld 2022 betaald): 35,00 EUR 

 Alle andere deelnemers: 60 EUR 

 

INSCHRIJVINGEN: 

-Via email naar cakk-Japan@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 storting ontvangt u een bevestiging van uw reservatie van de 

Kunstkring. 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 03 SEPTEMBER 2022 

 

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 doen van € 6,20 op dezelfde 

rekening BE10 0011 3227 1704 met vermelding van “LIDGELD 2022 + naam en voornaam”. 

 Met vriendelijke groet. 

 

De organisatoren 

mailto:cakk-Japan@cae-kkk.be

