
Vriendenkring van de 
gepensioneerde bedienden
van ETEX GROUP 

donderdag 16 mei 2019
Verkenning van het Middeleeuws Brussel / Het Paleis op de Coudenberg

De stadsomwalling uit de 13de eeuw

 We vertrekken met de trein in Kapelle-op-den-Bos om 9.19 uur
 In Mechelen vertrekt de trein om 9.34 uur
 Aankomst in Brussel-Centraal om 9.58 uur
 Afspraak met de gidsen om 10 uur aan de hoofdingang van het station
 Begeleid door een gids wandelen we naar de Coudenberg waar we de archeologische 

site bezoeken.

 Het paleis op de Coudenberg herbergt een van 

de belangrijkste ondergrondse overblijfselen uit

de Middeleeuwen. We bezoeken een 

betoverend netwerk van gewelfde gangen, 

zalen en verborgen kamers.

 Langs de Zavelkerk en de Kleine Zavel wandelen

we tot aan het restaurant.
 We lunchen in het restaurant ‘Chez Leon’, 

Beenhouwersstraat, waar we genieten van een typisch Brussels gerecht : groentesoep

/ boerenworst en stoemp van de dag / chocolademousse van het huis. Ook nog : 

aperitief, wijn en koffie.
 In de namiddag maken we een geleide wandeling langs de Onze-Lieve-Vrouw-ter-

Kapellekerk            ( begraafplaats van Pieter 

Bruegel ) en volgen een stuk van de eerste 

omwalling. Dan zakken we af naar het St. 

Gorisplein, een voormalig eilandje. We vervolgen 

de wandeling langs het St. Katelijneplein en 

springen even binnen in het Radisson Blu Royal 

Hotel waar men nog de resten van de oude 

stadsmuur kan zien. 
 Voor deze uitstap vragen we een bijdrage van €

35 p.p., te storten op rekening IBAN  BE 83 4356 0845 5115 van de Vriendenkring 

Etex te Kapelle-op-den-Bos vóór 3 mei.
 Mocht u na inschrijving om een of andere reden verhinderd zijn geef dan een seintje 

aan Paul Delefortrie : tel. 015 71 18 59, gsm 0476 37 59 44.

                                                                                        Met vriendelijke groeten,

Rolland Doclo
Voorzitter


