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MA 11/11 Wandeling in de
buurt van Villers-la-Ville (± 18
km)
Vrij snel stappen we naast de beek La
Falise. Hier al wat stroken met modder.
Via het Bois de la Tassenière naar een
open vlakte. Aan de kapel du Tri-auChêne richting Faux. De spoorweg
oversteken en even de baan volgen
naar Sart Messire Guillaume. Dan het
Bois du Sartage in, aansluitend in het
Bois Sainte-Catherine en in het Bois de
l'Ermitage St. Jean Baptiste. Na
ongeveer 14 km is er een tussenstap
aan de ruïnes van Villers-la-Ville. Via
het Bois de la Bovrée richting Le Fosty
en de parking in Hattain. Géén toilet
aan de start. Met redelijk wat modder
onderweg zijn goede schoenen een
noodzaak. Een hapje en een drankje
voor onderweg niet vergeten.
Afstand vanuit Antwerpen tot de
startplaats van de wandeling: 74,5 km
en 1 uur rijden.
Afspraakuur: 10u30
Afspraakplaats: aan Oud Berchem
Kerk (voor carpooling) of om 11u30 aan
het plein tegenover de Rue d'Hattain
38, 1470 GENAPPE.
De verantwoordelijke rijdt langs Oud
Berchem Kerk.
Aanvangsuur: 11u35
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Luc F - 0484 98 38 37

MA 11/11 Wandel mee-dag te
Stabroek (± 10 km)
Ook dit jaar organiseert de
gemeentelijke sportraad op 11/11, in
samenwerking met het
gemeentebestuur, mooie
bewegwijzerde wandelingen door het
prachtige Moretusbos.
Inschrijven kost € 1,50 per persoon.
Inbegrepen : verzekering, een frisse
appel onderweg (aangeboden door het
gemeentebestuur) en een toffe
herinnering bij aankomst (aangeboden
door de sportraad).
Tussenstop voorzien
Na de wandeling kan je genieten van
een drankje, een kom warme soep of
een broodje in de cafetaria van kasteel
Ravenhof.
Wij rekenen op mooi herfstweer!
Aangepast schoeisel!
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: Brasserie 't Koetshuis,
Oud Broek 2 te 2940 Stabroek.

Parkeren op parking Moretusbos (200
m verder).
GPS opgelet: voor Oud Broek geen
doorgang vanuit Berendrecht.
Neem afrit Stabroek en vervolgens
Plantinlaan.
Aanvangsuur: 13u
Bijdrage: € 1,50
Info: Diane DK - 0485 80 29 86

MA 11/11 De Grote Schijn Magie in het park Deurne
Na het overweldigend succes van vorig
jaar keert de Grote Schijn terug naar
het Rivierenhof in Deurne!
Een magische avondwandeling langs
een feeëriek verlicht pad met
eeuwenoude fluisterende bomen en
mysterieuze verrassingen onderweg.
Unieke innoverende snufjes en
lumineuze emoties zullen je weer
meevoeren tijdens dit betoverende
spektakel.
Reserveer alvast je plaatsje voor
deze zinnenprikkelende tocht door
het donker. Het hele parcours is één
grote beleving, indrukwekkende
technieken voeren je van de ene
mysterieuze verrassing naar de andere.
Laat je je leiden, of hou je even halt om
te communiceren met een muzikale
treurwilg? Jij beslist. Jij wandelt. Het
park verwondert.
Trotse ambassadeurs van De Grote
Schijn 2019 zijn Tine Embrechts en
Bartel Van Riet.
Hou er rekening mee dat de ondergrond
van het park modderig kan
zijn. Wandelschoenen zijn daarom een
goed idee, lekker warme kleren zijn
dat ook.
Zaklampen, koplampen en eigen
drank laat je thuis! Geniet van het
schouwspel dat voldoende uitgelicht is
en geef de andere wandelaars ook die
kans. Aan het einde van de tocht
voorziet de organisatie in de horecavillage lekkere hapjes en drankjes aan
democratische prijzen.
Honden zijn niet toegelaten. Roken
is niet toegestaan op het parcours.
De tickets kosten normaal € 15 + € 1
fee voor de organisatoren van De Grote
Schijn. We genieten van een
groepskorting en betalen € 3 minder.
Afspraakuur: 19u15
Afspraakplaats: aan de trappen van
Kasteel Rivierenhof, aan de kant van de
vijver, waar Pieter & Nicole iedereen
verwelkomen.
Aanvangsuur: 19u45
Reservatie: € 13 overschrijven op
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