Excursiereis woensdag 10 april 2019
Deelnemers zijn goed ter been.
In plaats van een museumreis wordt dit jaar een excursiereis naar Antwerpen in België gemaakt. De
organisatie hiervan is in handen van de seniorenvereniging Grathem.
Antwerpen is in tal van opzichten een rijke, levendige stad. Dat ligt niet alleen aan de wereldhaven, de
industrie, de historische gebouwen en de vele musea. U vindt ook rust en ingetogenheid in mooie
kerkgebouwen, in smalle oude straatjes en steegjes.
We rijden rechtstreeks naar Antwerpen. Onderweg gebruiken we in de bus een kopje koffie. Bij
aankomst in Antwerpen staat de gids ons op te wachten voor een prachtige ‘Snoepjeswandeling’. De
gids vertelt ons over de stad, haar geschiedenis, inwoners en bezienswaardigheden. Onderweg wordt
een paar keer gestopt voor een typisch Antwerps hapje. De wandeling wordt afgesloten met een
‘Bolleke De Koninck’ (of uiteraard een alcoholvrij drankje). De lunch gebruiken we in het gezellige
centrum van de stad. ’s Middags maken we o.l.v. een gids een rondrit door het havengebied van
Antwerpen. Het Antwerpse havengebied is één van de meest uitgestrekte industriezones van de
Benelux, maar het zijn vooral de enorme havendokken en het grootste sluizencomplex ter wereld die
de show stelen op deze rondrit. Een met de haven vertrouwde gids maakt u wegwijs in de
revolutionaire wereld van de container en verheldert verbazende feiten en cijfers. Maar er is ook
aandacht voor het ongekende verleden en de ambitieuze toekomstdromen. Zo krijgt u het boeiende
verhaal van de Napoleontische dokken, de stille getuigen van de verdwenen polderdorpen, de
uitbreidingsplannen en de uitdieping van de Schelde, de levensader voor de bruisende wereldhaven.

De kosten voor deze dag bedragen € 63,-. Dit bedrag is inclusief alle excursies, lunch en
diner.
Het programma is als volgt:
08.30 uur Vertrek Baexem, Kerkplein
09.00 uur Vertrek Grathem, Nassauplein
11.00 uur Aankomst Antwerpen, Stadswandeling met hapjes
13.00 uur Lunch bij Restaurant De Peerdestal
14.30 uur Aanvang rondrit havengebied
16.30 uur Einde rondrit, eventueel kort vrije tijd
17.00 uur Aanvang terugreis
19.00 uur Diner bij Restaurant Geraats in Grathem
21.00 uur Geplande terugkomst in Baexem
Let op: er wordt één bus gehuurd, er kunnen 49 personen mee en ….vol = vol.
Onderstaande strook kunt u vóór 18 maart bij een van de volgende bestuursleden inleveren.
(Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willy Rooswinkel
Kapittelstraat 6
Baexem
tel. 0475-451963
Mia Smeets
Dorpstraat 50
Baexem
tel. 0475-451903
>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursie Antwerpen
Ondergetekende zal met
O één O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is)
O Betaalt per A I (automatisch incasso)
Naam 1 _________________ Tel.____________

Naam 2

_________________ Tel.______________

Straat en huisnummer _____________________

Straat en huisnummer __________________________

Postcode en Plaats ________ _______________

Postcode en Plaats ________ ____________________

Heeft u een bepaald dieet?

Ja/nee; zo ja: welk dieet______________________

