
meer dan een business club
de boeiendste plek van ’t Stad

Een ledengenootschap met bruisende activiteiten en 
boeiende ontmoetingen in besloten, historische salons

De kamer Travel

De bekende Londonse Clubs zijn vaak 
ontstaan vanuit een Travel-gedachte: Lords 
en avonturiers die samenkwamen om hun 
reizen te bespreken. Met nu nog steeds, 
de beroemdste, National Geographic. 
Aanvankelijk een Club, daarna een magazine 
en nu zelfs een televisiekanaal.

Augustus 2017 - Zeilavontuur

Het fantastische zeilavontuur van Sailing Challenge for MS. Ruben 
Donné maakte vorig jaar een tocht van Nieuwpoort naar Zuid-Afrika 
(met een tussenstop in Brazilië) voor het goede doel: Sailing 
Challenge 4 MS. 

Najaar 2017 - Associate Clubs

Burenbezoek bij de Associate Clubs. in november naar Amsterdam, 
naar de Koninklijke Industrieele Groote Club, één van de oudste, 
in Nederland. Ontdekking van hun gebouw midden op De Dam, 
ontmoeting met bestuur en leden. 

Voorjaar 2018 - Fundación Carlos de Amberes

De stichting “Carlos de Amberes” werd in 1594 opgericht na de 
dood van Karel van Antwerpen/Carlos de Amberes. Carlos was 
afkomstig uit Antwerpen en schonk zijn fortuin aan deze stichting 
om pelgrims en bezoekers uit de Lage Landen (de 17 provinciën) op 
te vangen en te ondersteunen bij hun verblijf in Madrid. Wij treden 
dus nu in hun voetsporen. 

Zomer 2018 - Tomorrowland

We reizen om te leren en andere landen te ontdekken. In de zomer 
gaan we naar dat andere fantastische land, Tomorrowland. Een 
VIP behandeling met muziek, dansen maar ook food en drinks van 
sterrenchefs. 

Herfst 2018 - New York

In New-York gaan we op stap met Patrick Van Rosendaal, Antwerpenaar, 
maar reeds jaren stadsgids in the Big Apple. Vier-daagse met 
een evenwichtige mix van cultuur, architectuur, afgewisseld met 
de nodige ontspanning. Elke dag een ontmoeting met een lokale 
Vlaming.
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