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woe. 3 juli en zon. 7 juli 
Borgerhoutse Glorie 
Borgerhout, bekend, berucht, geliefd omwille van zijn multiculturiteit. Ontdek echter van Laar tot 
Districtshuis zijn rijke verrassende geschiedenis met de Reuskens als mascotte. 
Afspraakplaats: Laarplein, ingang OLVrouw ter Sneeuwkerk 
 
woe. 10 en zon. 14 juli 
Van Leopold over kruidtuin naar Bourla 
Van de terrasjes van de Leopoldplaats wandelen we door de prestigieuze Leopoldstraat via de 
Botanieken Hof naar de Bourla-schouwburg. Op dit traject van nog geen kilometer valt er veel te 
bekijken en te vertellen over dit stukje Antwerpen. Waarom was er oppositie tegen het standbeeld van 
Leopold I? Hoe lang bestaat de Kruidtuin eigenlijk? Wie zwaaide er de plak? En waar spookt het op 
de daken?  

Afspraak: Leopoldplaats, ruiterbeeld Leopold I 
 
Woe. 17 en zon. 21 juli 
Merkwaardig Mechelseplein 
Ooit al op plekken geweest waar maagden zongen, een keizerin het uitmuntend doet en spoken 
zichtbaar zijn? Of waar een kerk om haar as draait, een bank een creatief centrum wordt en een 
schrijver je relax opwacht? Dat in gezelschap van een boer en een kapitein? Voor dat alles moet je op 
het (merkwaardig) Mechelseplein zijn. 
Afspraakplaats: Mechelseplein, standbeeld Willem Elsschot 
 
woe. 24 en zon. 28 juli  
Een stukje Quartier Latin: verhalen uit een ver en nabij verleden. 
Ontdek de verborgen parels van het Quartier Latin, een perfecte mix van chique winkelstraten, oude 
kloosters, statige huizen en Vlaams toneel. Ooit woonde hier de Vlaamse Michelangelo en 
realiseerde een 16de eeuwse bouwpromotor grootse dingen. Ontdek het verhaal van de selfmade 
theatermaker die stierf op de planken. En wat is een raamhof? En waarom haalde elke Antwerpenaar 
hier zijn bier?  
Afspraakplaats: hoek Hopland/Meistraat 
 
woe. 31 juli en zon. 4 augustus 
Op wandel met Maria en Victor in Oud Berchem 
We verkennen een stukje Oud Berchem waar Maria sterk aanwezig is. We bezoeken ook de statige 
Victor Jacobslei. En onderweg vertellen we je wat deze buurt zo bijzonder maakt. 
Afspraakplaats : Uitbreidingstraat, De Villegaspark (aan fietshelling brug over de Singel).  
Foto : WZC St Maria in de Vredestraat 
 
woe. 7 en zon. 11 augustus 
Rivierenhof  
Afspraakplaats: Turnhoutesbaan, inkom aan jezuïetendreef (thv. tramhalte Vennebos) 
 
woe. 14 aug. en zon. 18 aug. 
Seefhoek 
Immigranten vormen van oudsher het kloppend hart van deze volkswijk, vroeger plattelanders vanuit 
de Kempen en het Waasland, nu gelukzoekers vanuit alle mogelijke hoeken van de wereld. Berucht 
voor sommigen, geliefd door anderen. Maar met veel verborgen parels voor hen die ze willen zien. 
Afspraakplaats: rechts voor de ingang van Metrostation Handel 
 



woe. 21 en 25 augustus 
Panoramisch Astridplein 
Ga mee op een panoramische ontdekkingstocht van het Astrid Plein. Waar dieren zich verstoppen in 

gevels en op daken en het station pronkt en lonkt! Waar verleden en heden elkaar de hand reiken 

en multicultureel Antwerpen zichtbaar wordt!! 
Afspraakplaats: Astridplein, glazen parkingingang kant station 

 
 
 
woe. 28 en zon. 1 sept.  
Op de lappen gaan op De Keyzerlei  
We gaan met de trein terug in de tijd met bestemming Middenstatie.  We flaneren op de De 
Keyserlei en gaan met een paar deftige madammekes een ‘pateeke’ eten. We bewonderen Buffalo 
Bill op de ciruspiste van het Palais Indien. Wie komen we tegen op de rode loper van Cinema Rex? 
Roger Moore! Straks ploffen we in een zacht bed van het  exclusieve Century Hotel. 
Afspraakplaats: Ingang Centraal Station, zijde de De Keyserlei 
 


