
Mecenas @ Amsterdam 
Eindelijk is het zover! Ter ere van de 35ste 
verjaardag van Mecenas zijn we zaterdag 15 en 
zondag 16 november te vinden in AMSTERDAM! 

In dit programmaboekje vinden jullie de 
belangrijkste informatie voor het weekend. 

Niet vergeten  
Identiteitsbewijs, studentenkaart, geld, GSM, 
tandenborstel, pyjama & iets voor in de bus. Probeer 
niet meer dan een rugzak mee te nemen. Je draagt 
je bagage namelijk de hele tijd bij je.


Contactgegevens 
Telefoonnummers 

	 Ana:	 (+32) 476 64 83 80


	 Olivia:	 (+32) 472 47 50 74


	 Cilia:	 (+32) 472 55 56 56


Hostel 

	 WOW Amsterdam


	 Wiltzanghlaan 60


	 1061 HC Amsterdam


Stadsplan & openbaar vervoer 

Je krijgt van ons een ticket voor het openbaar vervoer 
(OV) dat het hele weekend geldig is. Je kunt dus gaan 
en staan waar je maar wil in Amsterdam!


Gebruiksaanwijzing: houd het kaartje bij het in- en 
uitstappen tegen de ov-chip paal in de bus/tram/metro, 
wacht een seconde… et voilà!


Volg deze richtlijnen om naar het hostel te gaan: 

1. a) vanaf het Centraal Station


Neem vanaf de halte CS Prins Hendrikplantsoen 
stadsbus 21 richting Geuzenveld (tot 00:20). Tussen 
00:40 en 03:10 neem je vanaf de halte CS Kamperbrug 
nachtbus 352, ook richting Geuzenveld.


   b) vanaf het Leidseplein


Neem vanaf de halte Leidseplein tram 7 richting 
Slotermeer (tot 00:20). Tussen 00:50 en 03:20 neem je 
vanaf dezelfde halte nachtbus 352 richting Geuzenveld. 


2. vervolg


Stap uit bij de halte Bos en Lommerplein. Ga naar 
rechts en neem de eerste straat links (Gulden 
Winckelplantsoen). Je passeert de supermarkt Vomar. 
Wandel rechtdoor tot je aan je de Wiltzanglaan komt. 
Ga naar links, loop onder het viaduct door en je zult 
WOW aan de rechterkant zien liggen.


Tip voor smartphone-gebruikers:  
Op de '100% navigatie app' kun je (ook offline) een 

stadsplan van Amsterdam bekĳken. Als je je 
inschrĳft voor de nieuwsbrief krĳg je een gratis 

digitale reisgids. 



To do: suggesties Planning 15 november 
07:40 verzamelen op het Martelarenplein in Leuven


07:57 	 trein naar Brussel-Noord


09:00 	 vertrek bus Eurolines


11:45 	 geplande aankomst in Amsterdam Amstel


	 OV: centrum


	 lunch


14:00	 stadswandeling & samen eten


20:00	 rondvaart door de grachten


21:30	 FEEST…


Planning 16 november 
	 ontbijt


09:15	 vertrek uit het hostel


10:00	 Rijksmuseum


13:00	 lunchpauze


	 vrije tijd


17:00	 afspraak aan Centraal Station


18:00	 vertrek bus Eurolines (OV: Amsterdam Amstel)


20:45	 geplande aankomst in Brussel-Noord


21:07	 trein naar Leuven


21:25 	 geplande aankomst

Anne Frank Huis  
Prinsengracht 263, €9,50 

Dit museum is gevestigd in het huis waar Anne Frank en 
haar familie zich gedurende 25 maanden verborgen van 
de Duitsers, tot ze verraden werden. 


(let op: lang aanschuiven!)


Amsterdam Museum  
Kalverstraat 92, €8,25 

Museum over de geschiedenis van Amsterdam. 
Behandelt vooral zijn snelle opkomst in de Gouden 
Eeuw.


Van Gogh Museum  
Paulus Potterstraat 7, €15 

Het Van Gogh Museum bezit de grootste collectie 
van deze kunstenaar, waaronder De aardappeleters 
en heel wat zonnebloemen. Er zijn ook kunstwerken 
van enkele andere 19de eeuwse kunstenaars.


EYE
IJpromenade 1, €7,50 

De tentoonstelling Solid Light Films van de Britse 
kunstenaar Anthony McCall onderzoekt de 
basiselementen van cinema: licht en projectie. 
Lichtsculpturen zijn constant in beweging en bevinden 
zich in het grensgebied tussen film en beeldende kunst. 
Iedere zondag wordt er om 14.00 een gratis rondleiding 
voor bezoekers gegeven.


(vanuit het restaurant is een panorama te zien over de 
stad en het water!)


De Appel Arts Centre 
Prins Hendrikkade 142, €4,50 

De huidige tentoonstelling When elephants come 
marching in: Echo's van de Sixties in de Kunst van Nu 
verkent hoe de turbulente jaren zestig, bewust of 
intuïtief, terugkeren in de hedendaagse kunst.


Wandelen	  
Vondelpark 

Even uitblazen in het stadspark? Dat kan! 't Blauwe 
Theehuis is een aanrader om even wat te drinken.


Shoppen	    
De Negen Straatjes 

Een H&M en Zara hebben we in Leuven ook. Neem 
liever een kijkje in het gebied tussen de Singel, 
Heren-, Keizers- en Prinsengracht. Je vindt er hippe 
winkels, gezellige eetgelegenheden en mooie 

Stedelijk Museum	
Museumplein 10, €7,50 

Gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving. The Image as Burden is een 
retrospectieve tentoonstelling van Marlene Dumas, 
die verwijst naar het conflict tussen het 
schilderkunstige gebaar en de illusie van de 
voorstelling. Thema's als liefde, dood en verlangen 

Vragen? Suggesties? Ga naar Ana en Olivia.



