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Een dagje ‘Brusselen’ 

Zaterdag 9 september 2017 
. 

Brussel, april 2017   

                  

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze tweede daguitstap van dit jaar en inderdaad we bezoeken 

Brussel. En waarom niet? 

Onder begeleiding van gidsen bezoeken we 

1. De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert. 

2. Het Coudenbergpaleis. 

 

De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert 
Ooit was de benedenstad het economische hart, de haven van Brussel. Het gonsde er van drukte 

langs de kaaien, dokken en Zennewater. Deze buurt was organisch vergroeid met tal van steegjes en 

beluiken. En het tij keerde meermaals. Beluiken werden 19de eeuwse appartementen en pakhuizen 

en fabrieken tot die ook weer op hun beurt verloederden. 

Vandaag zijn pakhuizen en fabrieken een aantrekkingspool voor kunst/designgalerijen en lofts. 

‘Gentrification’ heeft dat chique, ‘t is maar hoe je het aankleedt. 

Wandeling: Dansaertstraat, Oude- en Nieuwe Graanmarkt, St.Gorikseiland, de Papenvest, de 

Varkensmarkt, de Vlaamse steenweg, de Vismarkt en Pacheco. 

 

  
 

Het Coudenbergpaleis: Een ondergronds traject in het spoor van de overblijfselen van het 

Paleis van Keizer Karel. 
In de middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis. Dit 

architecturaal geheel groeide vanaf de 12de eeuw uit tot een van de mooiste paleizen van Europa en 

een hoofdresidentie van keizer Karel. 

 

In februari 1731 werd dit prestigieuze gebouw zwaar beschadigd door een brand. Veertig jaar later 

werden de ruïnes gesloopt en werd het terrein geëffend voor de aanleg van het Koningsplein. De 

restanten vormen vandaag de archeologische site van de Coudenberg. 

Bezoekers flaneren langs de ondergrondse Isabellastraat en ontdekken de hoofdgebouwen van het 

voormalige paleis, waarvan enkele als fundering dienen voor de paviljoenen van het Koningsplein. 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktisch 

De deelnemers worden ingedeeld in twee groepen A en B. Ieder groep wordt ingedeeld in kleinere 

groepen van 20 personen, begeleid telkens door een gids. 

 

Dagindeling groep A 

Voormiddag: bezoek aan Coudenberg 

Middagmaal: broodjes en koffie + vrije tijd centrum Brussel 

Namiddag: De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert 

Dagindeling groep B 

Voormiddag: De Hauteur van de laagstad. Het fenomeen Dansaert  

Middagmaal: broodjes en koffie + vrije tijd centrum Brussel 

Namiddag: bezoek aan Coudenberg 

 

17.30 uur: samenkomst alle deelnemers in KBC Havenlaan voor een warm buffet (Varkenshaasje 

en Waterzooi van vis) met witte en rode wijn, bier, waters, frisdranken + koffie. 

20.00 uur: veilig huiswaarts. 

 

Verplaatsingen 

Er worden bussen ingelegd met vertrek om 

08.45 uur Vertrek Aalst-Osbroek, Frans Branckaertdreef 

09.00 uur Vertrek in Zellik (Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan-        

CC Den Hoorinck. 

Kostprijs: 61,00 euro per deelnemer (enkel voor leden en partners) en omvat busvervoer, de gidsen 

en de maaltijden zoals vermeld in het programma, andere kosten zijn te uwen laste. 

 

Inschrijven 
Via overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met melding 

‘Brussel + code opstapplaats (Aalst = code A en Zellik = code Z ) 

Betaalperiode: 10 tot 20 juli 

 

Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 10.07.2017 

voor uw betaling. Zo kan de bank uw betaling tijdig uitvoeren want na 144 inschrijvingen moeten 

wij om organisatorische redenen noodgedwongen afsluiten. 

 

Leden die op de Algemene Vergadering aanwezig waren, krijgen voorrang bij overboeking van het 

aantal inschrijvingen evenals de nieuwe leden die dit jaar ingeschreven zijn, voor zover de betaling 

correct gebeurde. 

 

Met de betalingen die vóór 10,07,2017 op de rekening gestort worden zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas 2 dagen later rekening gehouden worden; ook voor hen die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

• Indien je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval een busverantwoordelijke van je opstapplaat 

- Bij vertrek uit Zellik: Rita Maes GSM 0476 61 98 73 

- Bij vertrek uit Aalst: Wiske Coppens  GSM 0472 57 91 33 

- Algemeen Jonas De Jonge  GSM 0475 53 82 17 

Je kan ook bij hen terecht voor bijkomende inlichtingen. 

We verwachten jullie allen om er een schitterende dag van te maken. 

Het bestuur 
 


