
 

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.  

 

DAGUTSTAP LIMBURG 

OP ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 

Omwille van bijkomende  interesse herhalen we onze uitstap naar Limburg met 

deze keer nieuwe  opstapplaatsen . Ondanks de stijgende brandstofprijzen en 

oplopende  inflatie hebben we toch een aantrekkelijke  all-in prijs kunnen bedingen .  

Opstapplaatsen :    

• parking Waasland  Kapelstraat 95  St Niklaas  (aan o.a. Aldi) → opstap 1 

• Kontich  P & R → opstap 2 

• Kempen  : P&R Geel West  → opstap 3 

Dagprogramma : 

▪ Begeleid bezoek Mergelgroeven Kanne  

▪ Lunch in jachthaven te  Kanne  

▪ Gegidst bezoek B- mine te  Beringen “ het mijnwerkerspad “ 

▪ Belevingscentrum  B- mine  

▪ Diner in Mia Mensa  op B- mine site  

Reisbeschrijving  

Onze eerste opstapplaats (1 ) is om 07:50 u aan parking Waasland,  vervolgens 

stoppen we  een  tweede maal om  08:30 u  aan de P&R zone te Kontich en laatste 

opstap  omstreeks ca 09:10 u aan carpooling Geel  West .   

Vanaf dan  zetten koers richting Limburg en stoppen in  het mooi gelegen  “Kanne “, 

grensdorp aan het Albertkanaal,  waar we  ontvangen worden met een warme drank 

en dagverse Limburgse vlaai. 

Dan start onze ontdekkingstocht  door de mergelgroeven onder leiding van een 

aantal gidsen. 

Zij zullen  ons de geheimen  van de grotten uitgebreid toelichten,  met zijn 

muurschilderingen , de unieke champignonteelt en het belang als leverancier voor de 

huizenbouw.  

We gebruiken een  lunch  in  brasserie “Opcanner  Anker” , te midden van de 

jachthaven te Kanne  . De lunch bestaat uit  een Limburgse koffietafel,  zijnde een 



overvloedig buffet met  diverse soorten brood, broodjes,  diverse soorten beleg, 

garnituur en groentjes  . 

Na de lunch  vervolgen we onze reis via het prachtige Chateau Neerkanne , waar we 

even een korte fotostop met toelichting houden.  Onze volgende bestemming is  “B 

mine“ te Beringen, gelegen  in de unieke  reconversiezone en grootste industriële 

erfgoedsite  van België. 

In het “Mijnmuseum “ komen we meer te weten over het  ontstaan van de steenkool, 

het sociale leven in de cité en het werken boven en onder de grond . De gidsen zijn  

ex -mijnwerkers, die ons door de bovengrondse  zalen zullen loodsen,  gekruid vanuit 

hun eigen ervaring met  boeiende verhalen over het harde mijnwerkers bestaan.  

Als afsluiter hebben we een driegangenmenu verdiend  in de  ultramoderne  

brasserie “ Mia Mensa” op dezelfde site . 

Na deze goed gevulde dag , rijden we terug naar de respectievelijke opstapplaatsen 

waar we omstreeks 20.00  de eerste halte zullen aandoen.  

Inbegrepen in de prijs 

• Warme drank en vlaai   s ‘morgens  

• Flesje water in de autocar.  

• Middagmaal (Limburgs buffet)  inclusief drank (water, koffie, thee) 

• 2 consumpties :  keuze uit  (rode & witte wijn  – water – pils) bij het avondmaal  

• Alle toegangsprijzen, gidsen, vervoer en alle fooien .  

 

Keuze diner ‘s avonds  : 

 
➢ Voorgerecht 

o Carpaccio van tonijn (a) 
o Of rundscarpaccio (b) 

➢ Hoofdgerecht 
o Kabeljauw met frisse salade (c) 
o Of steak met diverse sausen en frisse salade (d) 

➢ Nagerecht : Dame Blanche 
 

 

Volledige prijs van dit alles is 79 eur per persoon, te betalen op de rekening van de 

KBC Gepensioneerden  BE 85 4097 5200 8106 met de vermelding :  reis Limburg - 

lidnummer  -  opstapplaats  (1) of (2) of (3) -  keuze van voorgerecht (a) of (b) en 

hoofdgerecht (c) of (d).  

 

Inschrijving van 16 augustus tot uiterlijk 24 augustus behoudens vervroegde 

afsluiting.  

 

Reis kan enkel doorgaan mits voldoende inschrijvingen (46). De betaling geldt als 

definitieve inschrijving en bij overboeking zal je  binnen de week gecontacteerd 

worden .  



Praktisch :  

We doen twee gegidste wandelingen waarvoor een redelijke fysische conditie vereist  

is . Een week vooraf ontvangt u nog een herinneringsmail met de nodige praktische 

afspraken 

.                                                                                                                                                                                             

Gelieve ook min 10 min op voorhand op de gekozen opstapplaats aanwezig te zijn .                                

In de grotten heerst een constante frisse temperatuur. Alhoewel, gezien de datum, 

waarschijnlijk niet nodig, maar mocht het onverwacht een warme dag zijn voorzie dan 

eventueel een truitje of jas. 

 

                                 

                                        

 

  

 

 

Ludo Ielegems      Roger Lenaerts 

Bestuurslid / reisleider      Voorzitter 

 

Mia Mensa  Beringen  Opcanner  Anker  


