
  
Bezoek Handelsbeurs Antwerpen  

op maandag 31 oktober 2022   
 

 
 
Beste vrienden,  
 
De Handelsbeurs, Wall Street van de 16de eeuw. De Handelsbeurs is het symbool 
van de gloriedagen van Antwerpen. Dé draaischijf van de internationale handel. De 
high society van toen kwam er over de vloer. Na de hoogdagen komen oorlog en 
verval. Om terug volledig in ere te worden hersteld in de bloeiende 19de eeuw. Niet 
éénmaal maar zelfs tweemaal verrees ze als een feniks uit haar as. Luister verbaasd 
naar de grote en kleine verhalen verborgen in dit eeuwenoude historische gebouw. 
 
We kunnen 3 gidsen krijgen via Bruisend Antwerpen (3 x 15 personen = 45 pers.). 
Het bezoek zal starten om 10u30  (samenkomst om 10u15)   in de 
Twaalfmaandenstraat te Antwerpen (kleine zijstraat van de Meir) en duurt +/- 90 
minuten. 
 
De rondleiding in het Tropisch Instituut werd door vele leden gesmaakt en we hopen 
met deze uitstap terug een beetje cultuur bij te brengen bij onze leden. 
 
Na de rondleiding nemen we een lunch (2 gangen: voorgerecht en hoofdgerecht)  in 
restaurant Fiera gelegen in de Handelsbeurs zelf. 
 
Noteer dit alvast in je agenda.  
 
Deelname in de kosten:  37 euro  (rondleiding, lunch + flessen water op tafel) 

 
Inschrijven kan vanaf maandag 10 oktober 2022 door uiterlijk tegen 21 oktober 
2022 de som van 37 euro per persoon over te schrijven op onze rekening BE85 4097 
5200 8106 met vermelding : Handelsbeurs en lidnummer. 

Voor meer inlichtingen of problemen op de dag zelf neem dan contact op mijn GSM 
0494/162450 of mail me: maria.devriendt@telenet.be 

 
 
 
Maria De Vriendt        Roger Lenaerts 
Bestuurslid         Voorzitter 
 

 
 

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.  

mailto:maria.devriendt@telenet.be

