
Daguitstap naar Antwerpen, zaterdag 19/3 
 
Op zaterdag 19 maart organiseert KWB-Balen een 
daguitstap met de trein naar Antwerpen. 
 
Alle ingeschreven verwachten we om 7.50 u aan het 
station in Mol om op 7.58 u de trein te nemen naar 
Antwerpen Centraal. Aankomst voorzien om 8.51 u. 
Na een sanitaire stop gaan we in groep te voet via 
de Keizerlei, De Meir, OLV-Kathedraal tot aan het 
stadshuis. Vlakbij bevindt zich de ingang tot De 
Ruien, Suikerrui 21. Dit is een kleine 2 km 
wandelen. 
 
In de voormiddag is er een gegidst bezoek aan de Antwerpse Ruien van ongeveer 2 uur. 
Deze ondergrondse wandeling van 1,8 km. is geschikt voor groepen volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar en gebeurt in groepen van maximum 15 personen. Er kunnen 
maximum 30 personen deelnemen. Onze gegidste wandelingen starten respectievelijk om 
10.15 uur en 10.30 u. 
Voor we deze wandeling aanvatten ontvangt iedere deelnemer gepaste kledij en botten om 
aan te doen (zie foto hierboven en onder). 

 
Uit de beschrijving: “De Ruien zijn de schaduw van 
een steenrijk verleden boven de grond.  
Ruien, vlieten en vesten doorkruisten Antwerpen 
sinds de Middeleeuwen. Dit net van natuurlijke en 
uitgegraven waterwegen voorzag de stad van water 
en een binnenhaven. Toen de ruien overwelfde riolen 
werden, verdween dit unieke stukje erfgoed uit het 
stadsbeeld en ons geheugen. Tot nu!  

Herontdek daarom met ons De Ruien en haar 
rijke geschiedenis tijdens deze boeiende 
wandeling met tal van weetjes en 
geheimzinnige anekdotes over de onderbuik 
van Antwerpen. Een professionele gids brengt 
ons tot in de donkerste hoeken van het 
ondergrondse waterstelsel. Stap voor stap 
onthullen ze de perfect bewaarde geheimen uit 
een ver verleden!” 

Op de middag kan men kiezen om ergens te gaan lunchen of een eigen picknick te 
gebruiken. 
 
In de namiddag kan men deelnemen aan het KWB-stadsspel of vrij de stad bezoeken. 
 
Terugreis naar Balen met de trein is voorzien rond 18 u (vertrek om 18.09 u op spoor 2 naar 
Mol). 
 
 
  



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER DAGUITSTAP ANTWERPEN 
ZATERDAG 19 MAART 2022 
 
 
Inschrijven kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar erik.hens@telenet.be of af te 
drukken en in de brievenbus te steken van Biesakker 87, en dit VOOR DONDERDAG 10 
MAART 2022. 
Je kan je tot deze datum ook online inschrijven via deze link of QR code:  
https://forms.gle/GSps21bh52iqxkQ3A 
 

 
 
Deelnameprijs is 20 euro per persoon (15 euro voor min 16-jarigen), zonder de treinreis.  
 
Treintickets moeten door de deelnemers zelf besteld worden, op datum van 19 maart, heen 
en terug van Mol naar Antwerpen-Centraal. Dit kan online: 
- Voor personen onder de 65 jaar kost een weekend-ticket 10 €/pp heen en terug, via 
volgende link: https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/weekend-ticket 
- Voor +65 jarigen kost een seniorticket 7,2 €/pp heen en terug, te bestellen via deze link: 
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/senior-ticket 
- Kinderen onder de 12 jaar reizen gratis indien vergezeld van een betalende volwassene. 
 
Indien je problemen hebt om deze tickets te bestellen, laat maar een seintje aan 
erik.hens@telenet.be of 0487 640395, dan helpen we je graag verder om dit geregeld te 
krijgen. 
 
Alle ingeschreven verwachten we op zaterdag 19 maart om 7.50 u aan het station in Mol om 
op 7.58 u de trein te nemen tot Antwerpen Centraal. Aankomst voorzien om 8.51 u 
 
 
 
Naam  

e-mailadres of telefoon  

 
 DEELNAMEPRIJS AANTAL 

PERSONEN 
BEDRAG 

Personen >16 j              20 €/PER PERSOON   
Personen <16 j 15 €/PER PERSOON   
TOTAAL    

 
Betalen per overschrijving naar kwb Balen: BE48 7875 0683 1427, met vermelding Ruien 
Antwerpen 2022 en Naam. 
 


