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Dagtocht/kerstmarkt Antwerpen 

op donderdag 12 december 2019 
 

 

De kerstmarkt van Antwerpen mag zich met recht meten met de grootste kerstmarkten ter 

wereld. De warme kerstsfeer die je in Antwerpen treft, zorgt voor een extra magische sfeer.  

Bent u op zoek naar prachtige kerstdecoraties of een leuke muts of sjaal, dan heeft u hier zeker 

keuze genoeg. Aan de prachtig versierde kraampjes kunt u de smakelijkste hapjes verorberen met 

een lekker glaasje glühwein. Tussen de chaletjes staan genoeg statafels om al dat lekkers te 

nuttigen en even uit te blazen. Natuurlijk valt de kerstmarkt ook goed te combineren met kerst-

shoppen! Antwerpen staat namelijk bekend om zijn grote winkelstraten vol trendy winkels. 

Bij aankomst in Antwerpen zullen we eerst gezamenlijk lunchen bij Café-Restaurant De Groote 

Witte Arend. Daarna kunt u op eigen gelegenheid de kerstmarkt bezoeken. 

Om 16.00 uur wordt u weer bij de bus verwacht en rijden we naar Wagenberg, alwaar in 

Restaurant De Ruif een goed verzorgd 3-gangen diner wordt geserveerd. 

 

Vertrektijden van de touringcar zijn:  

08.30 uur Nieuwegein Galecop, Thorbeckeplaats (parkeerplaats WC Galecop) 

08.45 uur Nieuwegein Cityplaza, Busstation  

09.00 uur Nieuwegein Zuid, hoek Wierselaan/Prinsessenweg 

09.15 uur Vianen, bushalte t/o Van der Valk hotel.  

Tussen 20.45 en 21.15 uur zijn we weer terug in Nieuwegein. 

 

Deze volledig verzorgde gezellige en complete dagtocht kunnen wij u aanbieden voor  

€ 65,00 p.p. voor KBO-leden en € 70,00 p.p. voor niet-leden. 

Dat is inclusief vervoer per touringcar, lunch in Antwerpen en diner in Wagenberg.  

NB Deze dagtocht is helaas niet geschikt voor gasten met een rollator ivm bestrating met de 

bekende kasseien (kinderkopjes).  

 

Gaat u gezellig met ons mee? U kunt zich tot 1 november 2019 telefonisch aanmelden  

bij Harry Meerts op 030 6056778 of bij Angela Kok (servicelijn) op 030 6063965. 

U kunt ook mailen naar harrymeerts@ziggo.nl of naar angelakok@casema.nl. 

NB Wilt u bij uw aanmelding s.v.p. duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,  

eventueel e-mailadres en ook uw opstapplaats vermelden? Hartelijk dank! 
 

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met de nota en alle benodigde informatie. 

 

Reis/activiteitencommissie KBO Nieuwegein/Vianen, 

Harry Meerts, coördinator. 
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