
34ste Internationale beurs van 11 maart 2018 
 

De internationale beurs van Numismatica Antverpia zal dit jaar op een nieuwe locatie doorgaan. 

De reden dat we de sportzaal Extra Time in Hoboken vaarwel dienden te zeggen was uit 

noodzaak. De laatste twee jaren verdwenen stelselmatig de parkeerplaatsen voor de bezoekers 

Dit werd onhoudbaar en dus hebben we een nieuwe locatie gezocht én gevonden! 

En wat voor één! Wij hebben een akkoord maken met het B2B Account Management van het 

Kinepolis-complex in het noorden van Antwerpen; we keren dus terug naar een beter 

bereikbare plaats mét parking nabij het centrum van de stad. 

 

 
Kinepolis Event Center – Groenendaallaan 394 – 2030 Antwerpen 

 

De locatie biedt enorme voordelen, zo is de zaal niet enkel veel groter, nl. 2400 m², maar heeft 

ze ook een grotere uitstraling. Bovendien zijn er op de Kinepolis-site 2500 gratis 

parkeerplaatsen voor bezoekers en standhouders. 

 

Een zeer belangrijke troef van de nieuwe locatie is de bereikbaarheid! 

De Hollywoodzaal in het Event Center, waar de beurs doorgaat, bevindt zich juist naast het 

Kinepolis cinemacomplex en is vlot bereikbaar met: 

• Tram 6 en autobussen 23- 650 – 720 – 730 – 760 – 770 – 771 – 776 op 140 meter van 

ingang 

• Trein station Luchtbal op 450 meter van ingang 

• Op- en afritten autostrade (ring Antwerpen) op 500 meter 

 

 



Routebeschrijving per auto: 

Van Brussel, Hasselt, Luik, Turnhout, Gent: Via de Ring van Antwerpen richting Breda, afrit 

1 Merksem. Let op: niet de 1ste deelafrit richting Merksem volgen, maar wel de 2de deelafrit: 

richting Haven 1–199 en Merksem. Op de Groenendaallaan naar rechts, de evenementenzaal 

Kinepolis bevindt zich 500 meter verder naast de sportwinkel Decathlon (parking voor en naast 

de zaal). 

 

Vanuit Nederland: Volg de E19 richting Antwerpen. Op de Antwerpse Ring neem je de afrit 

Merksem/Haven 1-199. Volg rechts (Groenendaallaan). Blijf rechtdoor rijden tot aan 

Kinepolis.  

 

Met de trein: Afstappen in Antwerpen-Luchtbal, zaal op 450 meter (duur +/- 5 minuten 

stappen). 

 

Bovendien bevindt er zich voor onze (internationale) standhouders en bezoekers een hotel aan 

de overzijde van de zaal: 

Antwerp Harbour Hotel - Noorderlaan 100 – 2030 Antwerpen. 

: 32 (0)3 227.54.33 - Web: www.antwerpharbourhotel/be 

 

Ontvangst standhouders en bezoekers: 

 

De bezoekers kunnen zich desgewenst vroeger dan het openingsuur 8u30 uur aanbieden aan 

de onthaalbalie die zich in de foyer vooraan de zaal bevindt. Hier kunnen ze zich reeds voorzien 

van een inkomticket en polsbandje, zodat bij het opengaan van de beurs de reeds aangemelde 

bezoekers onmiddellijk de zaal kunnen betreden. Dus geen tijdverlies en (lange) wachttijden! 

 

Catering: 

 

Er een mogelijkheid om dranken en broodjes aan democratische prijzen te verkrijgen. Voor de 

hongerige bezoekers zijn er net om de hoek verscheidene horecazaken waar je zowel terecht 

kan voor zowel drank, een kleine snack, uitgebreid tafelen of een snelle hap in het Quick 

Hamburger restaurant. 

 

Tombola ’Altijd prijs!’: 

 

Numismatica Antverpia, organiseert, tijdens de internationale beurs een tombola onder 

bezoekers. Het principe is dat élk lot een prijs wint! De prijzenpot mag er dan ook wezen… 

10 gouden munten en 240 zilveren exemplaren. Ook zijn er een aantal andere mooie munten en 

bankbiljetten te winnen. 

 

Dus aarzel niet om deel te nemen! 

 

http://www.antwerpharbourhotel/be

