
 

2de  bezoek aan de Handelsbeurs  20/02/2023  en  21/02/2023 

 

Beste kringleden, 

 

Ons eerste bezoek aan de Handelsbeurs was zeer snel volzet. Wij hebben 
uiteindelijk nog twee nieuwe datums kunnen bekomen nl : maandag 20/2/23 en 
dinsdag 21/2/23, telkens met 2 gidsen voor 2 x 15 personen (in totaal dus voor 60 
personen) 

  

De leden die bij de eerste uitnodiging reeds betaald hadden maar het bezoek niet 
mee konden doen wegens volzet hebben wij verwittigd.  
 
Er blijven nog 10 plaatsen vrij, nl  op maandag 20/2/23  nog 3 plaatsen en nog 7 
plaatsen op dinsdag 21/2/23 

  

Wil je er graag bij zijn verwittig zo vlug mogelijk Maria De Vriendt,   

maria.devriendt@telenet.be  en dit ten laatste tegen 30/11/22  

Gelieve tegen dan ook  de som van 37 euro per persoon te betalen op de rekening 
van de Kring BE85 4097 5200 8106 met vermelding Handelsbeurs 2023 en 
lidnummer . 

  

Het programma is identiek hetzelfde aan het eerste bezoek in oktober van dit jaar. 
Hieronder voegen we nogmaals enkele hoofdlijnen uit de vorige uitnodiging toe. 

  

Samenkomst tegen 10u15 in de Twaalfmaandenstraat te Antwerpen, start 10u30. 

  

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. 
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We hebben deze keer 2 gidsen per dag  via Bruisend Antwerpen. 

Het bezoek zal starten om 10u30  (samenkomst om 10u15)   in de Twaalfmaandenstraat te 
Antwerpen (kleine zijstraat van de Meir) en duurt +/- 90 minuten. 

  

Na de rondleiding nemen we een lunch (2 gangen : voorgerecht en hoofdgerecht )  in 
restaurant Fiera gelegen in de Handelsbeurs zelf. 

  

  

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 

Organiserend  Bestuurslid       Voorzitter 
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