
Praktische INFO – waar, hoe laat en wat het kost 

HOME :  http://www.soroptimistantwerpen.be 

ANTWERPEN, 

Trendy met Mode Wandeling op vrijdag 15 April 2005 om 13u30 -  duur 2u45 

Bijeenkomst: in de hal van het ModeMuseum, Nationalestraat, 28 

Deelnemingsprijs : € 5.00 

Eind jaren ’80 waren de “Antwerp Six” de revelatie van de British Designers’ Show. Na de beroemde 

zes kwamen andere namen aan bod. Sinds 2002 heeft Antwerpen haar eigen modecentrum, de 

ModeNatie. In de aanpalende straten vind je een nonchalante mix van avant-gardemode, 

verschillende ontwerpershuizen, sportwinkels, juwelenontwerpers, enz. 

 

Historisch met het Panorama op de Stad Antwerpen op vrijdag 15 April 2005 om 16u30 

Bijeenkomst: KBC-Toren Schoenmarkt 35 

Deelneming: gratis 

Vanuit de Boerentoren, de eerste ‘wolkenkrabber’ op het Europese continent, ontdekken we bij helder 

weer het havengebied tot aan de Nederlandse grens. 

 

Gezellig thuis bij de Antwerpse Soroptimisten op vrijdag 15 April 2005 vanaf 18u30 

Deelneming: gratis 

De Antwerpse Soroptimisten nodigen de buitenlandse gasten uit op een etentje bij hen thuis. 

 

Trendy met Congres ‘de Vrouw in de Samenleving’ op zaterdag 16 April 2005 vanaf 10u00 

Plaats: Provinciehuis – Koningin Elisabethlei 22 

Bereikbaar met openbaar vervoer: 

1. tram 2 en 15 vanaf Metrostation Opera (kruispunt Meir met Frankrijklei) of Metrostation 

Diamant (Centraal Station) – afstappen bij halte “Provinciehuis” 

2. tram-7-vanaf halte bij ’t Elzenveld – afstappen bij halte “Harmonie” en verder 2 min. te voet 

Deelnemingsprijs: € 60.00 - lunch inbegrepen 

Receptie wordt aangeboden door SI Antwerpen 

Het Provinciehuis is een modern gebouw dat heel wat kunstwerken bevat. 

 

Historisch en gezellig met een Galadiner op zaterdag 16 April 2005 vanaf 19u30 

Plaats: Kanunnik Van Gesselzaal in ‘t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 

Deelnemingsprijs: € 70.00 

In de meer dan 750-jaar oude hospitaalzaal vieren we onze 75 jaar. 

Graag feestelijke kleding. 

 

Historisch met Museumbezoek of Stadswandeling op zondag 17 April 2005 om 10u30 

1. Rubens in het Museum 

Plaats: KMSKA - Leopold De Waelplaats – tram 8 vanaf ‘t Elzenveld 

Deelnemingsprijs: € 10.00 

2. Stadswandeling in het oude centrum en Rubens’ schilderijen in de Kathedraal 

Plaats: Grote Markt - Brabo standbeeld 

Deelnemingsprijs: € 10.00 

 

Gezellig met Afscheidslunch op zondag 17 April 2005 om 13u00 

Plaats: Het Zuiderterras – Ernest Van Dyckkaai 37 

Deelnemingsprijs: € 25.00 

 

Taalvoorkeur voor congres en bij bezoeken met gids: afhankelijk van het aantal deelnemers zal 

worden betracht een Nederlands-, Frans- en Engelstalige gids te voorzien. Dit kan enkel 

gegarandeerd worden bij minstens 20 inschrijvingen per taal. 

Tijdens het congres is simultaan vertaling voorzien voor Nederlands, Frans en Engels. 

 

Floraliën te Gent op donderdag 14 April 2005 om 14u00 - 

Plaats: Hallen van Flanders Expo te Gent 

Organisatie: SI Club Gent 

Deelnemingsprijs: € 65.00 toegang Floraliën en  € 15.00 vieruurtje (indien gewenst) en € 20.00 

transport Antwerpen-Gent en terug (vertrek uit Antwerpen om 11u45) 

Om de vijf jaar wordt te Gent een grote bloemententoonstelling georganiseerd vnl met azalea’s. Club 

Antwerpen biedt de buitenlandse gasten de mogelijkheid deze uitzonderlijk fraaie tentoonstelling te 

bezoeken voorafgaand aan het verjaardagsweekend. Het bezoek is voorzien onmiddellijk na de 

officiële inhuldiging van de Floraliën door HH.MM. de Koning en de Koningin en vooraleer de Floraliën 

worden opengesteld voor het publiek. 

 

 

 



 

 

Hoe Antwerpen bereiken 

Vanuit Luchthaven Zaventem:  prijzen october 2004 

1. rechtstreekse bus, om het uur, van Zaventem naar Antwerpen centrum – Centraal Station 

Prijs: €  8.00  enkele reis 

2. per trein, om de 20 min., met overstap te Brussel Noord 

Prijs: €  6.20  enkele reis 

Vanuit Luchthaven Deurne (Antwerpen): met taxi of bus 16 naar centrum – Centraal Station 

Per Thalys trein: uitstappen Station Berchem - Antwerpen en verder met trein, taxi, bus 9 of tram 8 

Per auto via Ring en afrit Antwerpen Centrum  

 

HOTELRESERVATIE:   

Er zijn een aantal kamers gereserveerd in het stadscentrum. Het Provinciehuis is van daaruit 

gemakkelijk te bereiken via openbaar vervoer - tram 7 vanaf ’t Elzenveld; tram 2 en15 vanaf de Meir 

 

Gelieve zelf contact op te nemen met het hotel voor reservatie en hiervoor het formulier in 

bijlage te willen gebruiken. Voor de hotelreservatie dient een voorschot van één nacht per 

persoon te worden betaald op het moment van inschrijving. Het saldo wordt ter plaatse 

geregeld. Prijzen zijn geldig tot 28 februari 2005. 

Graag uw aandacht voor de annulatieformules van de hotels ! 

 

 

Residentie ’t Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 - 2000 Antwerpen 

www.elzenveld.be 

Tel. + 32 3 202 77 70 / + 32 3 202 77 72   

Fax + 32 3 202 77 74   Email : fo@elzenveld.be 

Prijzen per kamer en per nacht :  

 Kamer single standaard aan   €   60.00 ontbijt incl.  

 Kamer dubbel standaard aan   €   95.00 ontbijt incl. 

 Kamer dubbel King aan     € 120.00 ontbijt incl. 

 Kamer dubbel duplex aan    € 145.00 ontbijt incl. 

 

Ibis Hotel Antwerpen Centrum 

Meistraat 39 - 2000 Antwerpen 

Tel +32 3 231 88 30     Fax + 32 3 234 29 21      

E-mail : H1453-RE@accor.com   

Prijzen per kamer en per nacht :  

 Eenpersoons kamer aan   € 80.00 ontbijtbuffet incl. 

 Dubbel kamer (één groot bed) aan  € 90.00 ontbijtbuffet incl. 

 Twin kamer ( 2 aparte bedden) aan   € 90.00 ontbijtbuffet incl. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Residentie ’t Elzenveld 

 Lange Gasthuisstraat 45 – 2000 Antwerpen 

www.elzenveld.be 

Tel. + 32 3 202 77 70 / + 32 3 202 77 72  Fax + 32 3 202 77 74   Email: fo@elzenveld.be 

 

SOROPTIMIST 

Dank om uw gegevens in te vullen : 

Familienaam  : …………………………………………………………………………………… ……… 

Voornaam :  …………………………………………………………………………………… …………  

Adres :  ………………………………………………………………………………………………… …  

Postcode : ………………………… … …  Stad : ……………………………………………………… 

Land : ……………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail adres : ………………………………………………………………………………………… … 

Tel  : ……………………………………      Fax : ………………………………………………………. 

 

 

Gelieve de volgende kamers te reserveren – prijzen per kamer en per nacht :  

 

………. Kamer(s) single standaard aan  €   60.00 ontbijt incl.  

………. Kamer(s) dubbel standaard aan  €   95.00 ontbijt incl. 

………. Kamer(s) dubbel King aan    € 120.00 ontbijt incl. 

………. Kamer(s) dubbel duplex aan    € 145.00 ontbijt incl. 

 

 

Aankomstdatum : ………………………   uur : … …  

Vertrekdatum : ……………………… …  uur : … …  

 

O    Gelieve mijn reservatie te garanderen met volgende creditcard (Visa, Eurocard, Mastercard): 

       Type : …………  Nummer …………………………………………….   Geldig tot : …… 

O    Gelieve mij een pro-forma factuur per fax te sturen voor de aanbetaling van de eerste nacht van 

mijn reservatie. 

 

Annulatie voorwaarden : 

Bij annulatie van een kamer minder dan 14 dagen voor de aankomstdatum, dient de kamer volledig betaald te 

worden. 

 

 

      Datum & handtekening : 

 

 

      …………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ibis Hotel Antwerpen Centrum – Meistraat 39 - 2000 Antwerpen 

Tel +32 3 231 88 30     Fax + 32 3 234 29 21     E-mail H1453-RE@accor.com   

 

      SOROPTIMIST 

 

Dank om uw gegevens in te vullen : 

Familienaam : …………………………………………………………………………………… …… … 

Voornaam : …………………………………………………………………………………… …… … … 

Adres :  ………………………………………………………………………………………………… …  

Postcode : ………………………… … …  Stad : ……………………………………………………… 

Land : ……………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail adres : ………………………………………………………………………………………… … 

Tel  : ……………………………………      Fax : ………………………………………………………. 

 

 

Gelieve de volgende diensten te reserveren – prijzen per kamer en per nacht :  

 

………. Eenpersoons kamer(s) aan   € 80.00 ontbijtbuffet incl. 

………. Dubbel kamer(s) (één groot bed) aan  € 90.00 ontbijtbuffet incl. 

………. Twin kamer(s) ( 2 aparte bedden) aan   € 90.00 ontbijtbuffet incl. 

 

Aankomstdatum : ………………………   uur : … …  

Vertrekdatum : ……………………… …  uur : … …  

 

O   Gelieve mijn reservatie te garanderen met volgende creditcard : 

       Type : …………  Nummer …………………………………………….   Geldig tot : …… 

O   Gelieve mij een pro-forma factuur per fax te sturen voor de aanbetaling van de eerste nacht van mijn 

reservatie. 

 

Annulatie voorwaarden : 

Tot 24h voor aankomstdatum : geen kosten 

Minder dan 24h voor aankomstdatum : de eerste nacht wordt aangerekend 

 

 

 

      Datum & handtekening : 

 

 

      …………………………………………………………………. 

 

 

 


