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ZO 10/11 Knooppuntenwandeling aan de Rovertse
Leij in Poppel (19 km)
Onze wandeling start aan het voormalig
gemeentehuis van Poppel en loopt over
rustige landbouwwegen door landbouwen bosgebied. We volgen een tijdje de
kronkelende AA, ook wel Rovertse Leij
genoemd. Het is een beek aan de
Nederlands-Belgische grensregio, die
ten zuidoosten van Poppel ontstaat uit
de samenvloeiing van de Heesdijkse
Loop en de Straatloop. Vervolgens gaat
het afwisselend langs velden en
bospartijen tot aan de kapel van Rovert
gelegen aan de Nederlandse grens. We
keren op onze stappen terug en
wandelen door de bossen van
Molenheide tot aan de andere kant van
de gemeente tot grenspaal no 843.
Deze is gelegen in de vallei van de
Nieuwe Ley, onderdeel van het
eeuwenoude domein 'De Schrieken'.
Juist voor we het eindpunt van de
wandeling bereiken, hebben we een
mooi zicht op de laatgotische SintValentinuskerk (vanaf de 16de eeuw).
Afspraakplaats: Omgeving BrasschaatCentrum: 9u30 - contacteer Luc
10u30 Poppel - parking aan Dorp Miersedijk (tegenover Record-bank)
Aanvangsuur: 10u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: LucDB - 0499 14 87 73

Danny.
2. Gelieve Danny ten laatste op
zondag ochtend om 10u te verwittigen
van je deelname.
Afspraakuur: 11u35
Afspraakplaats: 't Krekeltje,
Valeiskreek 9, 4529 JR Eede,
Nederland (parking om de hoek: Sara
Beijtsweg)
Aanvangsuur: 12u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 10/11 Fietstocht in het
Meetjesland en de Zeeuwse
polders (± 56 km)
Vanuit Eede maken we een schitterend
mooie fietstocht dwars doorheen de
Zeeuwse polders en in het landelijke
Meetjesland. Via Sint Kruis,
Waterlandkerkje en Turkeye bereiken
we na ± 23 km onze eerste stop in
Ijzendijke. Dan steken we de grens over
richting Watervliet, Landsdijk,
Bassevelde, Kaprijke (2de stop) en SintLaureins. Na de fietstocht kunnen we
nog nagenieten bij een lekker hapje en
een drankje.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat, (eventueel een) fluohesje, een
drankje en/of snack voor onderweg.
Belangrijke opmerkingen:
1. Bij regenweer gaat deze
fietstocht niet door en wordt deze
verplaatst naar maandag 11 november.
Bij twijfel neem je best contact op met
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