
                       
 
DAGUITSTAP ANTWERPEN   
  
 

Zin in een boeiend en leerrijk dagje Antwerpen? Reserveer dan zaterdag 6/5/23 in je agenda. Dan 
kan je met de KBC-senioren Brussel meegenieten van cultureel en culinair Antwerpen. In 2021 vierde 
Antwerpen haar 800-jarig bestaan. Om dit te herdenken kregen heel wat gebouwen een opfrissing 
en werd een speciale stadswandeling georganiseerd. Zeker de moeite waard om op die manier het 
historische Antwerpen beter te leren kennen. Voeg daarbij dat Antwerpen één van de grootste 
havens van Europa huisvest en je hebt voldoende stof voor een daguitstap.   
 
 Het volledige programma ziet eruit als volgt :  
 

07.30 : vertrek bussen naar Antwerpen  vanuit vertrekplaats Aalst, Frans Blanckaertdreef, 
Osbroek  

              08.00: vertrekplaats Zellik, Brusselsesteenweg /Noorderlaan   
09.30 : ontvangst met koffie en cake op de FLANDRIA  
10.00 : rondvaart haven Antwerpen met de Flandria  
11.30 : ontschepen en te voet naar de Handelsbeurs (restaurant Fiera) voor een 3- 
gangenlunch.  
12.15 : in het prachtige, historische kader van de vernieuwde Handelsbeurs genieten we van  
een culinair 3-gangenmenu. Fiera werkt met dagverse producten volgens de marktsituatie en 
kan dus op voorhand geen menu opgeven. Wel is er zeker mogelijkheid om te opteren voor 
een vegetarisch menu.   
14.15 : onder begeleiding van erkende stadsgidsen vangen we de stadswandeling ‘800 jaar 
Antwerpen’ aan. Deze 2 uur durende wandeling brengt ons langs de belangrijkste Antwerpse 
hotspots.  
16.15 : afronden wandeling en vrije tijd voor een eigen verdere verkenning van Antwerpen 

  ( shoppen, terrasjes..)  
18.00 : bussen vertrekken huiswaarts   

  
  
Inschrijven kan via betaling van 70€/pp. ( bijdrage kas 30€/pp) op het rekeningnummer 



 BE 49 7340 2675 8871. Met vermelding Antwerpen opstapplaats A (Aalst) of Z (Zellik). Enkel 
vermelden indien je een vegetarische lunch wenst i.p.v. de dag lunch. De inschrijvingsperiode loopt 
van 13/3 tot uiterlijk 24/3. 
 
We wijzen er graag nog even op dat er foto’s worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC 
Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan kan u ons dat 
steeds laten weten bij uw inschrijving, of ook als u uw foto op de website ziet staan. Dan doen we 
onmiddellijk het nodige. 
 
Wij hopen jullie opnieuw talrijk te mogen begroeten. 
 
Het bestuur 

 


