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Welcome  to  Antwerp

Op 11 september 2021, is het zo ver! Onze officiële oprichting! 

We verwelkomen je om dit samen met ons te vieren.

In deze gids vind je alle praktische informatie over onze charter. 

Maar we wil len je ook onze mooie koekenstad voorstellen. Naast de vele horeca en winkels heeft modestad Antwerpen tal 

van historische bezienswaardigheden, leuke buurten en boeiende musea die het ontdekken meer dan waard zijn. Je kan ook 

de lijst favo restaurantjes van onze ladies vinden.

Een dagje Antwerpen is eigenlijk te weinig om onze bruisende metropool helemaal te ontdekken en we raden je dan ook 

om hier minstens een weekend door te brengen.. Waarom niet meteen een weekendje weg aan onze Charter koppelen?

           Bar Noord Zomerbar
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Charter Praktische Info

Datum:   11 september 2021

Plaats:   Bar Noord Zomerbar

Adres:   Viaduct-Dam 64-80, 2060 Antwerpen

PLANNING

12h-13h30 Charter Ceremony

Protocollair gedeelte waarin onze oprichting officieel bekrachtigd wordt.

13h30 Get Together: Indian Summer BBQ

Geniet van een OFYR BBQ in Indian Summer style. Keuze uit vlees/vis of veggie, side dishes en verschil lende dranken. Time 

to relax, chat and simply enjoy.

Inschrijven BBQ kan in onze webshop.

CHARITY ACTIES

Alle opbrengst van deze dag gaat integraal naar Beire Cool vzw. Beire Cool heeft €8000 nodig om een voltall ige groep 

van 45 kansarme kinderen een weekje zorgeloos op kamp te laten gaan. Een zomerkamp met tal van activiteiten die de 

kinderen hun mooie talenten laten ontdekken en hen zo verder laten groeien in hun eigen authenticiteit en zelfvertrouwen. 

Jouw steun maakt echt het verschil! Meer weten over dit doel? Ga naar onze website..

Tombola

Ter gelegenheid van ons Charter kan je deelnemen aan een tombola met waanzinnige prijzen: een gouden hanger twv 

€850, een reis naar Kroatië, wellnessarrangementen, etc... Onze sponsors tastten diep in hun buidel om je een onvergetelijke 

dag te bezorgen. 

Je kan je tombolaticket reeds online in onze webshop kopen, maar we verkopen ze ook tijdens onze Charter.

Doosje Antwerpse Sjansaars

Met dit doosje breng je instant Antwerps geluk in huis en ben je meteen een happy 

sjansaar (gelukzak) met al die lekkernijen. In het assortiment van excellente Antwerpse 

delicatessen zit voor iedereen immers iets bij. Ook voor de lekkerbek hebben wij iets in petto.

Je kan je Doosje Antwerpse Sjansaars reeds online in onze webshop kopen, maar we verkopen ze 

ook tijdens onze Charter.
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Charter Praktische Info

ROUTE OMSCHRIJVING

Park Spoor Noord is makkelijk bereikbaar met de fiets, te voet, met het openbaar vervoer en met de wagen.

Met de fiets: Er zijn fietsenrekken in het park. Er zijn ook meerdere velostations in- en rond het park.

Met de bus of de tram: Ook met de bus of de tram geraak je er gemakkelijk. Aan bushalte Antwerpen Damplein stoppen 

de bussen 23, 610, 620, 621 en 629. Tram 12 stopt aan de tramhalte Gasstraat op wandelafstand.

Met de trein: Je kan ook de trein nemen naar Antwerpen-Centraal en daar een Velo of het openbaar vervoer nemen.

  Met de wagen: Er worden op dit moment op verschil lende plaatsen in Antwerpen werken

  uitgevoerd. Neem best even een kijkje op www.slimnaarantwerpen.be voor actuele verkeersinformatie. 

  Hou er ook rekening mee dat er geen parking is aan Bar Noord zelf. Je kan wel parkeren   

  op de parkings aan de Viséstraat, de Slachthuislaan of de betalende parking aan 

  het kruispunt Hardenvoort – Bredastraat of onder het Sint-Jansplein. 

  Zie plannetje voor parkings (rode P).
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Charter Praktische Info

INDIAN SUMMER BBQ MENU

Holy Smoke

    Kippenbrochette – Lamsmerquez

    Rundsburger

    Catch of the day

Side Dishes

Aardappelsla / bieslook crème & Rozemarijn aardappeltjes Komkommer / radijs / kappertjes

Witte kool / rode kool / spitskool / Aziatische vinaigrette Groene sla / mesclun & Maïskolf met zeewierboter Bio-tomaat met 

rode ui en Griekse basi l icum Parelcouscous met Ras el hanout / brunoise

Mayonaise / cocktailsaus / barbecuesaus Turks brood / boter

Drank arrangement inbegrepen*

1/2 fles Wijn: wit, rood, rosé

of Pintjes

1/2 Water: bruis en plat

*van zodra dranklimiet is bereikt, dienen additionele dranken zelf betaald te worden aan de bar.

De chefs BBQ’en op een houtgestookte Ofyr waarmee ze een lekkere rooksmaak toevoegen aan de gerechten. Veel rook 

geeft veel smaak en aroma’s en zorgt voor echte smaaksensaties! Wees welkom! Inschrijving BBQ via onze webshop.

of Garden Grill

     Risotto / paddestoelen / peulen / mascarpone

     Portobello champignons / blauwe kaas / noten

     Berloumi / tomatensalsa / gegri lde courgette en aubergine 

     Groentenbrochette
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Weekendje Antwerpen

HOTELS ROND BAR NOORD ZOMERBAR

Holiday Inn Express Antwerp City - North *** (760m verder)

Italiëlei 2A, 2000 Antwerpen•

03 221 49 49

Bacchus Antwerpen *** (860m verder)

Napelsstraat 128, 2000 Antwerpen•

03 345 86 55

Best Western Hotel Docklands *** (740m verder)

Kempischdok-Westkaai 84/90, 2000 Antwerpen

03 231 07 26

Prizeotel Antwerp-City *** (830m verder)

Tunnelplaats 5, 2000 Antwerpen

03 808 65 40

B&b Dock 29 (960m verder)

Napoleonkaai 29, 2000 Antwerpen

0483 00 03 90

U Eat & Sleep Antwerp **** (1300m verder)

Nassaustraat 42, 2000 Antwerpen

03 201 90 70

Uiteraard kan je ook opteren voor een hotel in het centrum van Antwerpen. Bar Noord Zomerbar is 

gemakkelijk te bereiken via (velo)fiets, te voet of het openbaar vervoer.
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De leukste ontbijtplekken van 't  stad

Kolonel Coffee 

Montignystraat 51, 2018 Antwerpen

(Ontbijt/Brunch/Lunch)

Nordica 31

Belegstraat 31, 2018 Antwerpen

(Ontbijt/Brunch/Lunch)

Cabagine

Victor Jacobslei 68, 2600 Antwerpen

(Koffie en meer)

Caravan

Damplein 17 – 2060 Antwerpen

Barchel

Van Breestraat 6 – 2018 Antwerpen

Tartine

Minderbroedersrui 60 – 2000 Antwerpen

Tinsel

Vlaamse Kaai 40, 2000 Antwerpen

Kloonies

Kloosterstraat 183 – 2000 Antwerpen

Mampoko

Amerikalei 8, 2000 Antwerp
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Onze favo Resto's

Nueva Era 

Graaf van Hoornestraat 3, 2000 Antwerpen

(kindvriendelijke, traditionele pizza), 

Matty’s

Brederodestraat 23, 2018 Antwerpen 

(fancy dinner)

Pi lar

Leopold de Waelplaats 34, 2000 Antwerpen

Graanmarkt 13

Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

(fancy dinner).

August

Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen

Chicane

Frederik de Merodeplein 5, 2600 Antwerpen

(fancy dinner)

Invincible

Haarstraat 7/9, 2000 Antwerpen

(fancy dinner)

Camino

Muntstraat 4, 2000 Antwerpen 

(lunch/dinner).

het Pomphuis

Siberiastraat, 2030 Antwerpen

(fancy dinner)

Civita del Berre

De Burburestraat 43, 2000 Antwerpen

(pizza & trattoria)

Renaissance

Nationalestraat 32, 2000 Antwerpen

(fancy dinner)

Fiera

Lange Nieuwstraat 14, 2000 Antwerpen

Arte

Suikerrui 24, 2000 Antwerpen

(traditionele pizza & fancy Italian)

U Eat & Sleep Antwerp

Nassaustraat 42, 2000 Antwerpen

(fancy dinner)

Yust

Scheldestraat 9, 2000 Antwerpen

RAS

Ernest Van Dijckkaai 37, RAS/Zuiderterras

2000 Antwerpen

Sofie’s place

Graanmarkt 1, 2000 Antwerpen

Roji

Oude Koornmarkt 26, 2000 Antwerpen

(sushi)

Mon

Sint-Aldegondiskaai 30, 2000 Antwerpen

(steak)
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Cocktails Sippen

Belroy’s Bijou

Graaf van Egmontstraat 20, 2000 Antwerpen

Godefriduskaai 14, 2000 Antwerpen

Bar Burbure

Vlaamsekaai 41, 2000 Antwerpen

Cocktails at nine

Lijnwaadmarkt 9, 2000 Antwerpen

Dogma Cocktails

Wijngaardstraat 5, 2000 Antwerpen

Bar Zar

Pourbusstraat 8, 2000 Antwerpen

Davai

Zand 3, 2000 Antwerpen
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What  to  Do
1. De Onze Lieve-Vrouw Kathedraal

We kunnen moeilijk anders dan beginnen aan ons lijstje van leuke bezienswaar-

digheden in Antwerpen dan met de iconische Onze Lieve-Vrouw Kathedraal. 

De grootste gotische kerk van het land staat symbool voor de stad, zelfs in die 

mate dat topvoetballer Toby Alderweireld ze op zijn arm liet tatoeëren.

2. De Grote Markt

Vlakbij de kathedraal ligt de Grote Markt, tevens een van de bekendste 

bezienswaardigheden van Antwerpen stad. Naast het stadhuis springen de vele 

fraaie gi ldehuizen onmiddellijk in het oog.

In het midden vind je de beroemde Brabo fontein die in 1887 door Jef 

Lambeaux werd ontworpen. Deze beeldt het verhaal uit van de Romeinse 

soldaat Si lvius Brabo die de afgehakte hand van de reus Antigonus in de rivier 

de Schelde werpt (vandaar dus de naam van de stad: hand werpen 

-> Antwerpen).

3. Het Rubenshuis

Antwerpen heeft vele beroemde inwoners (gehad), maar één van de meest 

vermaarde is ongetwijfeld de schilder Peter Paul Rubens. Een jaar na zijn 

huwelijk met Isabella Brant (in 1610) kocht hij het huis dat later zou dienstdoen als 

museum. Hij zou er uiteindelijk 30 jaar wonen zodat hij het helemaal naar zijn 

eigen stij l en vereisten kon inrichten.

4. Chocolate Nation

Als er iets is waar België bekend om staat (naast bier en frieten) dan is het wel 

chocolade. Overal ter wereld wordt Belgische chocolade verkocht en als je 

hier ook van houdt, dan mag je Chocolate Nation niet missen. Dit is namelijk 

het grootste Belgische chocolade museum ter wereld. Ook hier word je op de 

hoogte gebracht van het hele proces (van boon tot chocoladereep), en van de 

onlosmakelijke band tussen België en chocolade.

Om het helemaal af te maken kan je in de winkel van het museum gelukkig 

deze lekkernij ook proeven. Daarbovenop kan je tevens deelnemen aan een 

chocolade workshop!

Onze Lieve-Vrouw Kathedraal

Grote Markt

Rubenshuis
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What  to  Do
5. Sint-Carolus Borromeuskerk

Een boogschuit van Chocolate Nation vind je één van de andere mooie 

bezienswaardigheden van Antwerpen stad: de Sint-Carolus Borromeuskerk.

Deze voormalige Jezuïetenkerk werd namelijk ooit gesierd met 39 plafondschil-

deringen van Rubens, die helaas in 1718 vernield werden door een brand na een 

blikseminslag. Toch zijn er nog heel wat mooie beeldhouwwerken van Rubens 

himself bewaard gebleven, waardoor een bezoek aan de binnenkant zeker de 

moeite loont.

6. Het Zuid

En als je hier toch in Antwerpen bent, kan je meteen even rondwandelen door 

de andere hippe buurt van Antwerpen: het Zuid.

Wanneer je de mooie herenhuizen en pleinen en uitgestrekte boulevards ziet, 

begrijp je meteen waarom zoveel Antwerpenaren hier wil len komen wonen. 

Uiteraard is dit ook een uitstekende plek om heerlijk te eten én al eens goed te 

shoppen! Hier vind je namelijk meer trendy boetiekjes, op de Meir heb je vooral 

de grote ketens zoals bijvoorbeeld H&M.

7. Het MAS (en het Ei landje)

Het Museum Aan de Stroom oftewel het MAS is zonder enige twijfel een van 

de meest in het oog springende bezienswaardigheden van Antwerpen. Hoewel 

het er voor sommigen eerder uitziet als een blokkentoren van een kinderhand, 

vinden de meesten het prachtig in zijn eenvoud.

Het MAS is tevens het grootste museum van Antwerpen, omdat het maar liefst 

500.000 voorwerpen in zijn collectie heeft. Je leert er niet alleen meer over de 

haven en Antwerpen zelf, maar ook over de wereld. Zo zijn er elke keer nieuwe 

(tijdelijke) tentoonstell ingen, gaande van Cool Japan tot precolumbiaans 

Amerika.

Op het dak van het MAS heb je trouwens een prachtig panoramisch zicht van 

360° op de stad, wat voor ons trouwens een van de beste dingen om te doen 

in Antwerpen is.

Het MAS ligt overigens op het Ei landje in Antwerpen, wat zonder 

enige twijfel een van de hipste buurten van de Scheldestad is. Dit is dus 

de buurt om lekker te eten of een uitstekende koffie te drinken. 

Sint-Carolus Borromeuskerk

Het Zuid

Het MAS
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What  to  Do
8. Zurenborg

Technisch gezien ligt Zurenborg in Antwerpen Berchem, maar het is sowieso een 

van de top things to do in Antwerpen. Samen met het Ei landje in Antwerpen, 

dingt deze wijk naar de titel van hipste buurt van ’t stad. Het is in elk geval de 

mooiste wijk van Antwerpen, dankzij de prachtige art nouveau façades.

Hoogtepunt is zonder meer de Cogels-Osylei waar je de mooiste voorbeelden 

van deze magnifieke architectuur kan bewonderen. Nadien kan je op de 

Dageraadplaats heerlijk aperitieven en eten of gewoon van een drankje ge-

nieten in een van de leuke cafeetjes. 

9. Centraal Station

Met een bijnaam als Spoorwegkathedraal weet je dat het treinstation van 

Antwerpen niet zomaar een station is. Oorspronkelijk was Antwerpen-Centraal 

het eindpunt van de route Antwerpen-Mechelen, maar mettertijd werd het 

steeds uitgebreid en verbouwd.

Het indrukwekkende huidige ontwerp is aan de hand van Louis Delacanserie, 

die inspiratie vond in het Pantheon in Rome en het station van Luzern. Het 

eindresultaat is prachtig, getuige het feit dat het Antwerpen Centraal Station 

door verschil lende instanties werd uitgeroepen tot mooiste treinstation van 

Europa en zelfs ter wereld. Vergeet dus zeker niet de binnenkant te 

bewonderen.

10. Het Red Star Line museum

Een van de leukste musea in Antwerpen is ongetwijfeld het Red Star Line museum. Pas in 2013 werd dit museum in Antwerpen 

geopend, dat gewijd is aan de stoomboten van het Red Star bedrijf dat tussen 1883 en 1934 Belgische en andere Europese 

migranten naar de andere kant van de oceaan bracht. Zij wilden armoede en (relig ieuze) vervolging ontsnappen, om een 

nieuwe kans te grijpen in de Verenigde Staten of in Canada. In het Red Star Line museum in Antwerpen wordt er niet alleen 

aandacht besteed aan de lange bootreis, maar ook aan de vele redenen waarom mensen ervoor kozen hun thuisland voor 

altijd achter zich te laten. Anno 2021 is dit thema actueler dan ooit.

Cogels-Osylei

Centraal Station



13

www.lc55antwerpen.be

What  to  Do

12. Het Havenhuis

Als je eenmaal op het Ei landje in Antwerpen staat, kan je naast het MAS ook 

in de verte het Havenhuis bewonderen. Dit prachtig staaltje architectuur werd 

ontworpen door het beroemde architectenbureau Zaha Hadid Architects en 

huisvest het Havenbedrijf Antwerpen. Je kan het trouwens ook bezoeken en zo 

genieten van een panoramisch zicht op de haven en de stad.

13. Diamantmuseum (DIVA)

Antwerpen is al meer dan 500 jaar de diamant hoofdstad van de wereld, 

omdat maar liefst 85% van de ruwe diamanten (en de helft van de geslepen 

diamanten) hier passeert. Het zal je dan ook niet verbazen dat er ook een 

diamantmuseum in Antwerpen is. Dit gaat dieper in op de verschil lende aspect-

en van de handel in diamanten (onder meer extractie, verwerken en industrieel 

gebruik). Daarnaast kan je ook diamantslijpers aan het werk zien, net zoals een 

indrukwekkende verzameling van ruwe en geslepen diamanten.

14. Het Groen Kwartier

‘t Groen Kwartier is een uitzonderlijke plek in het centrum van Antwerpen. 

Vroeger stond hier het Militair Hospitaal Antwerpen, maar nu is het een nieuwe 

groene autovrije oase in centrum stad.

Foodies zakten in het begin vooral voor The Jane af naar het Groen Kwartier 

in Antwerpen, een nieuwe woonwijk rond het voormalige Militair Hospitaal. De 

laatste tijd opent er het ene boeiende zaakje naast het andere.

15. PAKT

PAKT is (voorlopig) zonder twijfel een van de best bewaarde geheimen van Antwerpen. Het is het hart van het zogenaamde 

Groen Kwartier vanwege de dakboerderij die je op het dak vindt. Daarnaast is er onder meer een koffiebar, Belgisch biercafé 

en heel wat uitstekende restaurants. De ideale plek om iets te gaan eten na je bezoek aan brouwerij De Coninck.
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What  to  Do

16. Het Begijnhof

Het begijnhof is een van die andere leuke gratis bezienswaardigheden in 

Antwerpen. Het ligt een beetje verborgen waardoor het vaak gemist wordt 

door bezoekers van de Scheldestad. Naast de typisch charmante huisjes is er 

ook een schitterende binnentuin en een klein kerkje.

17. De Vlaeykesgang

Je wandelt er zo voorbij, maar midden in het historisch centrum van 

Antwerpen is een geheime steeg te vinden, namelijk de Vlaeykensgang (of 

Vlaaikensgang). Het 16-eeuws steegje dat om de hoek van de Grote Markt ligt, 

blijft keer op keer heel bijzonder om doorheen te wandelen. Daarnaast zit er in 

de Vlaeykensgang nog een geheim verstopt: het culinair restaurant Sir Anthony 

van Dijck

18. Het Middelheim museum

Afsluiten doen we met een van de bezienswaardigheden in Antwerpen die net buiten het centrum ligt, maar dit is eenvoudig 

met de fiets bereikbaar. Dit gratis openluchtmuseum heeft een heel leuk beeldenpark waardoor het hier zeer leuk wandelen 

is. Vlakbij l iggen er nog drie andere parken (Den Brandt, Vogelenzang en Hortiflora) waar je kinderen naar hartenlust kunnen 

spelen.
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LC 55 Antwerpen

wenst  je een prettig verblijf

in onze mooie stad Antwerpen!


