
 

 

 
Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons 

automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. 

Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 
Dank voor uw begrip. 
 

 

Dinsdag 24 maart 2020 en vrijdag 27 maart : 
  Bezoek Tropisch Instituut Antwerpen     

 
Het Tropisch Instituut heet officieel het Prins Leopold Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (ITG). Het geniet niet alleen een internationale faam, het is ook een 
bijzonder interessant gebouw. Het vierde in 2006 zijn honderdjarig bestaan en werd ook 
uitgebreid met kloostergebouwen die grenzen aan de Antwerpse gevangenis. 
 
Het gebouw in modernistische stijl bevat ook tal van art deco-elementen. Marcel Spittael 
en Paul Le Bon waren de geïnspireerde architecten.  Bijzonder is de verzonken tuin die 
deel uitmaakt van het architecturale concept,  Naast de rijke materialen geven ook de 
schilderijen van Fernand Allard  l'Olivier een exotisch koloniaal karakter aan het gebouw. 
De nieuwe verworven gebouwen zijn veel ouder en behoren tot een gewezen 
karthuizerklooster.  Men heeft het met veel respect en verfijnde smaak opgenomen in het 
geheel, het is een erg goed voorbeeld van reconversie.   
 
Onze gids neemt u mee op een verkenning door het gebouw met tevens uitleg over de 
activiteiten van het ITG. 
 
We hebben 3 gidsen gereserveerd : 2 voor 24/3 en 1 voor 27/3 
 

 voor dinsdag 24 maart hebben we reeds 40 inschrijvingen. Er kunnen op die 
datum dus nog 10 personen mee. 

 op vrijdag 27 maart  kunnen er 25 personen mee, 
 
Duur rondleiding : 1u30 à 2u, aansluitend lunch. 
 
Afspraak : 10u15  (start rondleiding 10u30) Sint Rochusstraat 36 (Karibu), 
St, Rochusstraat ligt links naast hoofdingang Nationalestraat, rechterzijde, dicht bij 
kruispunt met de Begijnenstraat, 
 
Lunch : Stadsbrouwerij Pakhuis, Vlaamsekaai 76 – Antwerpen 

             (ongeveer 10 à 15 min. wandelen vanaf Tropisch Instituut) 
Menu : carpaccio van rundvlees met rucola & parmezaan 

            Saltimbocca : kip omringd door Parmaham en parmezaan 
 
Deelname in de kosten  : 31 euro (rondleiding + bijdrage ITG, lunch met 1 huisbier (blond, 
bruin of bangelijke) en  water op de tafel) 
 
Voorlopig  kan je nog parkeren op de Vlaamsekaai, Vanaf Groenplaats kan je 
bovengronds tram 4 nemen, 



 

 

 
Inschrijven kan door uiterlijk tegen 9 maart 2020 de som van 31 euro per persoon over te 
schrijven op onze rekening BE85 4097 5200 8106 met vermelding :  Tropisch Instituut – 
lidnummer – aantal personen en of je kiest voor 24/3 of 27/3. 
 
Voor meer inlichtingen of problemen op de dag zelf neem dan contact op  mijn GSM 
0494/162450 of mail me op maria,devriendt@telenet,be . 
 
 
Maria De Vriendt       Roger Wouters 
Bestuurslid        Voorzitter 
 
 


