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ZA 29/02 Stadswandeling
Antwerpen
Nog niet zolang geleden is de prachtig
vernieuwde Handelsbeurs in
Antwerpen opengesteld voor het
publiek. Marc, de gids die we al goed
kennen van de vorige
stadswandelingen in Antwerpen,
neemt ons op sleeptouw voor zijn
nieuwste wandeling. Wij starten in de
Rodestraat 39 aan de ingang van het
Begijnhof. Eerst bezoeken we het
Begijnhof, een oase van stilte, om
daarna de drukke studentenbuurt
binnen te duikelen. We kuieren
achtereenvolgens langs de
Ossenmarkt, het klooster van de
Grauwzusters, het steegje het “Verloren
Brood”, om zo naar het Hof van Liere
te gaan. Nadien gaan we een voor de
meeste Antwerpenaren onbekend
stukje Antwerpen verkennen: De
Olijfberg, de Halfmanensteeg, de Toog
met een godshuis daterend 1524, de
Berg van Barmartigheid, de Lansstraat,
de korte Brilstraat om zo uit te komen
op de stemmige Stadswaag. Verder
gaan we dan via het Suyckerhuys naar
de Keizerstraat en zo verder naar de
Handelsbeurs.
Vandaag hebben we de kans om
het unieke Hof van Liere te bezoeken.
Dit is een 16de-eeuws stadspaleis met
binnenkoeren, tuinen en galerijen.
Burgemeester Arnold van Liere liet het
gigantische paleis tussen 1515 en 1520
bouwen in Brabants-Gotische stijl. Na
de dood van de eigenaar bracht de stad
Antwerpen hier de 'Engelse Natie'
onder, maar die vertrok na de Spaanse
furie in 1576. Sinds 1607, toen de
Jezuïeten hier een kostschool
vestigden, werd in de gebouwen
onderwijs gegeven. Vandaag is het
onderdeel van de stadscampus van de
Universiteit Antwerpen.
Het einde is voorzien omstreeks 12u
aan de Handelsbeurs - Meir. We
bezoeken vandaag de Handelsbeurs
niet omdat die nog niet openstaat
voor het publiek.
Afspraakuur: 9u45
Afspraakplaats: aan de ingang van het
Begijnhof, Rodestraat 39 2000
Antwerpen waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 10u
Reservatie: € 9 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: Pieter - 0478 54 54 54 -

pieter@oever.be.
Max. personen: 24
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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