
Opbrengst is bedoelt voor het nieuwe evangelisatiepunt  “De Schatkamer”. 

D.V. Zaterdag 15 april 2023 

Dagprogramma;  “Bezoek aan Antwerpen “.     

Vertrekpunt: 8.00 uur Zuiderkerk Schoutstraat 1, Middelburg- Zuid                                                                                                                                                              

Aankomst:     8.50 uur Fort Lillo ( België) een bezienswaardigheid in het havengebied.                                                                                                                       

Vanaf Lillo  met ‘‘Waterbus” over de slingerde Schelde naar Steenplein Antwerpen.                                                    

Aankomst Antwerpen: 10.30 uur  Aan de Steenkade te Antwerpen bij ‘Het Steen’.  

Gezamenlijk koffie drinken op de Suikerrui  of op de grote markt  10.50  uur t/m 11.30 uur. 

We lopen de  gildehuizen op Markt en Stadhuis  even langs proberen daar iets van te vertellen 

U krijgt daarna zelf de mogelijk om Antwerpen in groepje of gezamenlijk te bezoeken 

U kunt kiezen uit verschillende opties enkele zijn hieronder vermeld. U mag het aangeven!                                                                

a. 13.30 uur tot 16.00 uur  Rondleiding in de stad over “ de Reformatie in Antwerpen” onder 

leiding van Ko de Kraker.  Samenvatting rondleiding  verkrijgbaar: jdekraker@kliksafe.nl 

b. Bezoek aan De Meir  de langste winkelstraat  die uitkomt bij het prachtige monumentale 

Centraal station zijn treinperrons van verschillende niveau vrij te bezoeken 

20 minuten lopen vanaf grote markt  1.8 km  

c. ’ Het Steen ‘ voormalige burcht 13e eeuw gebouwd, met prachtig uitzicht op de Schelde    

Hier werden in de 16e eeuw veel ‘ ketters’ geëxecuteerd.  

d. Diverse Museums, Botanisch tuin enz..   

e. De oudste drukkerij ter wereld Plantin/Moretus is een bezoek waard, maar dat moet met 

een groep wel vooraf worden gepland. 

Vrij te bezoeken zijn de St Carolus Borromeuskerk, de St Jacobskerk en de St Andrieskerk.                    

(Deze zijn bij de rondleiding inbegrepen)  

 We zullen om 15.50 uur  weer verzamelen bij het Steenplein 

Vertrek terug:  16.00 uur  met “waterbus” van Antwerpen naar Lillo .                                                                                         

Aankomst :       17.00 uur te Lillo    

Vertrek Lillo:  17,10 uur 

Aankomst:  Zuiderkerk  18. 00 uur aankomst                                                                                                                     

Meld u dan aan 

bij:                                                                                                                                                                                                                                                      

Peter_proos@solcon.nl of jdekraker@kliksafe.nl                                                                                                                          

We houden u van de ontwikkeling op de hoogte 

Alvast hartelijk dank. 

Ko de kraker en Peter Proos 
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