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Sint Niklaas 'Fijnproeversroute' 
Dinsdag 28 maart 2023

PROGRAMMA
08u10: Vertrek Antwerpen LO - A. Vermeylenlaan n° 1 
08u30: Vertrek Antwerpen - K. Astridplein (kant zoo)
09u30: Koffie/thee & gebak
10u15: Bezoek chocolatier Balerdon + proevertjes
12u30: Middagmaal
14u30: Rondrit 'Groot Sint Niklaas'
16u00: Bezoek likeuren Verhofstede + proevertjes
17u30: Einde/terug naar Antwerpen

PRIJS 
€ 75,00/persoon (leden)
€ 80,00/persoon (anderen)

In de voormiddag brengen we een bezoek aan chocolatier 
Balerdon. Hier kan je kennis maken met de unieke,  
ambachtelijke chocneuzen: heerlijke chocoladepralines 
met maar liefst 24 soorten vulling. De chocolatier en zijn 
team ontvangen ons graag voor een bedrijfspresentatie en 
rondleiding met proeverij en koffie.

Na ons middagmaal staat er nog een rondrit in groot Sint-
Niklaas op ons programma. 

We eindigen in landbouwgemeente Nieuwkerken-Waas, 
waar het typische Wase landschap overheerst.  
Hier brengen we nog een bezoek aan ambachtelijke  
likeuren Verhofstede. Je proeft stevige opkikkers zoals 
Tante Andrée (een kruidenbitter), Elixir Christiane, Liqueur 
de Saint-Nicolas, ...

De stad Sint-Niklaas is sinds de middeleeuwen 
de hoofdstad van het Land van Waas.

Eindeloze wandel- en fietslandschappen, bolle  
akkers en het dorpsleven dat zijn gang gaat, 
vind je op een steenworp van de stadskern in 
Belsele, Nieuwkerken, Sinaai en het gehucht 
Puivelde.

Met onze autocar ontdekken we de 'zoetste' 
hoekjes van de stad. Kortom deze tocht laat je 
kennismaken met de verrassende smaken en 
het natuurschoon van Sint-Niklaas.
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 VIEF Antwerpen Straal - Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen -  03 206 36 51 - 0499/52 06 45
 karin.vernelen@LMPlus.be - na de bestelling, betaling storten op rekeningnummer: BE17 3200 9182 5021

's Hertogenbosch 
Dinsdag 25 april 2023

PROGRAMMA
08u00: Vertrek Antwerpen LO - A. Vermeylenlaan n° 1 
08u20: Vertrek Antwerpen - K. Astridplein (kant zoo)
10u00: Koffie/thee & cake
10u30: Bezoek kamelenmelkerij
13u00: Middagmaal
16u00: boottocht 'Binnedieze'
17u00: Vrije tijd
18u00: Einde/terug naar Antwerpen

PRIJS 
€ 76,00/persoon (leden)
€ 81,00/persoon (anderen)

Na ons middagmaal staat er nog een  
'speciale' boottocht op het programma op 
de Binnendieze in het oergezellige stadje 
's Hertogenbosch.

We varen in een fluisterbootje onder de stad 
door. Aan boord zie je met eigen ogen hoe 
oude huizen en stevige stadswallen getuigen 
van de bijzondere geschiedenis van de stad.

Je ontdekt ook hoe stil het kan zijn, midden in 
die bruisende stad. Je vaart onder het stad-
huis door waar pasgetrouwde bruidsparen  
letterlijk in het huwelijksbootje stappen en 
over de Singelgracht langs de vestingwallen 
waar je ziet hoe abrupt de overgang hier is 
van stad naar natuur. 

De Historische route laat je alle facetten van 
de boeiende Binnendieze zien!

Achteraf is er nog vrije tijd. Ontdek op je eigen 
tempo de gezellige straatjes of het historisch 
centrum. Je kan natuurlijk ook in de lokale 
horeca genieten van de local treat ‘Bossche 
Bollen’.

Laat je verrassen!

We hebben al vele boerderijen bezocht maar eentje met 
kamelen staat nog niet op onze lijst, tot vandaag dan.

We brengen in de voormiddag een bezoek aan melkerij 
Smits, een Nederlandse kamelenmelkerij gevestigd in het 
dorp Berlicum vlakbij ’s-Hertogenbosch. Het is de enige 
kamelenmelkerij van Europa en de melk van deze boerderij 
is de enige die legaal verkocht mag worden in de EU.

Tijdens de rondleiding leert u veel over deze bijzondere  
dieren en over het leven hier op de boerderij. Maar het 
mooiste is dat u de kamelen ook echt mag aaien en  
knuffelen, want daar zijn ze dol op!

We worden ontvangen met koffie/thee en een plak cake, 
daarna krijgen we een uitgebreide presentatie over de  
kamelen en een rondleiding in het bedrijf en de stallen.
Er is zelfs gelegenheid om kamelenmelk te proeven.



ACTIVITEITEN
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Inschrijvingen en/of kaarten bestellen bij:  Vief provincie Antwerpen vzw - Lange Nieuwstraat 109 - 2000 Antwerpen
 03 206 36 54 - info.@viefantwerpen.be - na de bestelling, betaling storten op rekeningnummer: BE 02 3200 9178 8140

 Komedie  
'Frank wordt Francine
Zaterdag 4/03/2023

Bezoek KMSKA
Dinsdag 7/03/2023 of  
Vrijdag 17/03/2023

Vief-Regenboogweek
Bezoek Roze Huis te Antwerpen 
Donderdag 23/03/2023

Museum Red Star Line - Dinsdag 4/04/2023

Benieuwd naar het nieuwe gerenoveerde 
KMSKA? 

Vief heeft een aantal groepsrondleidingen 
met gids geboekt. 

Met De Schoonste Toer wordt een rond-
leiding gegeven langs toppers van  
meesterwerken en verborgen parels.

Datum:  
Dinsdag 7 maart 2023 (14 uur) of  
Vrijdag 17 maart 2023 (11 uur)

Locatie: KMSKA, Leopold de  
Waelplaats 1, 2000 Antwerpen

Prijs: € 26 (inkom + gids) of  
  €   6 (mét museumpas)

Inschrijven: vóór 15 februari

LGBTQI+, holebi, queer, transgender,… 
Wat houden deze termen allemaal in?

Tijdens de Vief-Regenboogweek (20-24 maart 
2023) gaat de aandacht naar seksuele  
diversiteit en genderidentiteit. We proberen 
hiermee taboes te doorbreken zodat ouderen 
die behoren tot de LGBTQI+gemeenschap, 
kunnen zijn wie ze zijn en respectvol worden 
behandeld. Elke dag in deze week gaat er een 
activiteit door in een Vlaamse provincie.

In Antwerpen bezoekt Vief op donderdag 
23 maart het Roze Huis en wordt er in groep 
een ganzenbordspel over het LGBTQI+thema 
gespeeld.

Datum: Donderdag 23 maart ‘23

Aanvang: 14 uur

Locatie:  Roze Huis, Draakplaats 1 
  2018 Antwerpen

Prijs: Gratis en voor iedereen toegankelijk

Inschrijven: vóór 10 maart

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van de landverhuizers aan de hand van  
menselijke verhalen. Een gids vertelt het verhaal van landverhuizers die vanuit Warschau via 
Antwerpen reisden naar Amerika, waar hen hopelijk een beter leven wacht.

Datum: Dinsdag 4 april 2023

Aanvang: 14 uur

Locatie:  Red Star Line Museum,  
  Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen

Prijs: € 16

Inschrijven: vóór 29 maart 

Frank Jacobs lijkt gelukkig:  
een goed huwelijk, toffe baan,  
een zoon die in zijn voetsporen 
treedt, wat wil een man nog 
meer? 

In Frank zijn geval ‘vrouw zijn’!  
Een geheim dat hij al jaren met 
zich meedraagt. 

Een heerlijke transformatie- 
komedie met misverstanden, 
knotsgekke personages en  
onverwachte wendingen, maar 
met respect voor het thema.

Datum: Zaterdag 4 maart 2023 

Aanvang: 15 uur 

Locatie: Fakkeltheater - Rode zaal  
Hoogstraat 12 - 2000 Antwerpen

Prijs: € 25



Vief-LedendagVief-Ledendag
pairi daizapairi daiza

dinsdag 13 juni 2023

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vief Antwerpen Straal, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op de website: www.viefantwerpen.be of bij het provinciaal  
Vief-secretariaat.

WORDT VERWACHT...




