
Zaterdag 25 mei 2019  bezoek "Antwerpen" 
Samenkomen doen we om 9.00 uur op het dorpsplein van Nieuwkerken waar we kunnen carpoolen. 

 

Vanhieruit vertrekken we naar Kruibeke om  

"DE WATERBUS" te nemen om 9.40 uur  

die ons naar het Steenplein in Antwerpen zal brengen. 

 

Hier doen we een culturele 

beeldenwandeling rond het Eilandje, 

dit i.v.m. Antwerpse schilder  

"Eugeen van Mieghem". 

De voormiddag sluiten we af met een 

bezoek  aan het dakterras van het 

 "MAS" 
 

Om 12.30 uur is er een maaltijd voorzien in 

 "Balls en Glory". 
 

 

 

Vanaf 15 uur worden we verwacht in het "Red Star Museum"  

waar we met een gids een interactieve rondleiding krijgen over de  

"verhalen van de landverhuizers". 
 

 

Info en inschrijven bij Dirk Bogaert via GSM 0485 48 36 77 

of via mail boogie-1958@hotmail.com    
zie ook achterzijde 



Bezoek Antwerpen 25-05-2019 

 

Samenkomst op het dorpsplein van Nieuwkerken om 9.00 uur waar we kunnen carpoolen . 

Vertrek met de waterbus te Kruibeke om 9.40 uur, deze zet ons af aan het Steenplein te Antwerpen. 

  

Van hieruit vertrekken  naar "Het Eilandje" waar de beeldenwandeling start aan "Het Havenmeisje".  

Deze beelden zijn het werk van Carla Kamphuis-Meijer naar tekeningen en  schilderijen van Eugeen Van Mieghem. 

 

Na de beeldenwandeling brengen wij een bezoek aan het dakterras van het "MAS". Waar je een uitzicht hebt over  

Antwerpen, het havengebied en natuurlijk het "Eilandje". 

 

Om 12.30 uur worden wij verwacht bij "Balls & Glory" waar we kunnen genieten van de stoere "sharing-planken" die in het 

midden van de tafel staan met alle ballen van de dag(varken, kip & veggie). 

Er wordt anderhalve ball per persoon voorzien. Dit alles geserveerd met "stoemp én salad". Er is ook gratis water en fruit 

op de tafel. Andere dranken zijn wel zelf te betalen. 

 

Na de maaltijd staat er een bezoek met gids gepland in het "Red Star Line" museum om 15 uur, waar we een  interactieve 

rondleiding  krijgen gebaseerd op de verhalen van de landverhuizers. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten met 

inbegrip een bezoek aan de toren. 

 

Na rond leiding zijn er 2 mogelijkheden. 

 

Ofwel drinken we  iets in het  museum café "Upper deck" 

Ofwel  drinken we iets in Antwerpse brouwcompagnie (seefbier) op een kwartiertje wandel afstand. 

 

Afhankelijk van verloop van middag, het is ongeveer een half uurtje wandelen tot aan het Steen. 

Waar de Waterbus ons terug brengt naar Kruibeke, dit kan vanaf  17u -  17u30 of 18u.  

Er rest ons dan allen nog de terugreis naar Nieuwkerken. 

 

Dit alles aan de prijs van 40 euro voor leden,niet leden betalen 45 euro, drank niet inbegrepen. 

 

Let wel je inschrijving is pas in orde na overschrijving op het nummer BE41 7835 3130 4110 met vermelding "Antwerpen". 

 

Inschrijven kan tot en met zondag 12 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

De wandeling duurt bijna 2 uur, de gids beschrijft de groei van de oude haven (tussen 1803 en 1930), de rijke geschiedenis 

van de Red Star Line en het leven en werk van tussen 2005 en 2009.   





  



 

 


