
 

 

 

De gouden driehoek van de art 

nouveau  

zondag 3 april (volzet) of 

zondag 24 april (volzet) 

 

Een gegidste wandeling door de Cogels Osylei in de Antwerpse wijk Zurenborg met 

zijn prachtige en statige gebouwen. Dit gekaderd in zijn historiek en met de nodige 

verhalen en legendes verborgen achter zijn gevels. 

We worden ontvangen met een warm drankje om 09:30 in de Bar Epoq op hoek van 

de Cogels Osylei, recht tegenover Berchem Station. 

Daar  starten we onze rondleiding  met gids in twee groepen . 

Na een uurtje stappen, pauzeren  we even en bieden jullie een drankje aan.  

We  vervolgen onze tocht en besluiten deze zondagvoormiddag met een smakelijke 

lunch in Bar Epoq. 

Er is keuze tussen :  

• hoofdgerecht 

o varkenswangentjes met truffelpuree of 

o zeebaars met ratatouille 

• dessert : tiramisu 

• één glas wijn en water op de tafel zijn inbegrepen 

En dit alles (warme drank bij vertrek, drankje onderweg en lunch) voor de 

fantastische prijs van slechts € 30 (dertig !) per persoon. De effectieve kostprijs is 

beduidend hoger maar het verschil wordt met plezier gedragen door de kring. 

Uiteraard is er een addertje onder het gras. Per datum kunnen slechts 40 kringleden 

mee. Mocht bij ontvangst van de betaling blijken dat de gekozen datum al 

volzet is zullen we je contacteren om evtl. een alternatief voor te stellen. 

Interesse? Inschrijven kan door overschrijving van € 30 pp. op rekening BE85 4097 

5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de mededeling 

“Zurenborg + je lidnummer + je voorkeurdatum + per deelnemende persoon de 

hoofdschotelkeuze : varken of zeebaars. 

Doe je betaling uiterlijk 20 maart 2022. 

Hou er rekening mee dat terugbetaling bij annulatie slechts mogelijk is in de mate dat 

de kring zelf kan annuleren of terugbetaling kan verkrijgen. 



 

 

Onze vertrekplaats Bar Epoq is gemakkelijk bereikbaar per trein (Antwerpen 

Berchem), tram (lijnen 4, 9, 11), diverse bussen en zelfs per auto (betalende parking 

achter het station van Berchem, de betalende parking aan de tramhalte of op zondag 

gratis op de openbare weg). 

We hebben geen glazen bol, maar indien er op dat moment nog coronaregels dienen 

gerespecteerd zullen die door ons uiteraard gevolgd worden. 

Alvast een leuke zondag gewenst. Indien er op het laatste moment nog een 

probleem opduikt, kan je altijd bellen op 0 498 73 06 10. 

 

Ludo Ielegems  Roger Wouters  

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.  

 

 


