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ZO 12/01 Zondagwandeling
langs het anti-tankkanaal
vanuit Sint-Job-in-'t-Goor (9
km)
We vertrekken aan sluis 5 ter hoogte
van huis nr. 66 op de Vaartlaan. Deze
eenvoudige wandeling biedt een frisse
neus, mooie natuur en goed gezelschap
aan. Er is een tussenstop na 4,5 km. Na
de wandeling kunnen we samen nog
een gezellig glaasje drinken.
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: Sluis 5 (parking ter
plaatse) of aan taverne ‘De Kolonie’
(Sluisvijfbaan 11, 2960 Sint-Job-in-'tGoor)
Aanvangsuur: 13u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: LeoG - 0472 38 25 48

We spreken af op het binnenplein
van de Kasteelhoeve
Aanvangsuur: 13u45
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: LucDB - 0499 14 87 73

ZO 12/01 Wandeling in het
Molenbos en Lovenhoek te
Grobbendonk (12 km)
Vandaag wandelen we in 2 groene
domeinen van Grobbendonk, het
Molenbos en de Lovenhoek. Het
Molenbos was indertijd de 'warande'
waar de adel verzamelde voor
jachtpartijen. Het heeft karakteristieke
oude beukendreven. Lovenhoek is een
natuurgebied dat bestond uit droge
zandgronden met errond velden met
houtkanten en uitgestrekte
heideterreinen. Buiten enkele
overblijfselen werd het hele
heidelandschap omgezet in
naaldhoutbossen. Op vochtigere
plaatsen in het gebied vind je
waardevolle loofbossen. Het natuurpad
Lovenhoek werd in 2017 door Toerisme
Provincie Antwerpen uitgeroepen tot de
wandeling van het jaar.
Afspraakplaats: 12u30 Omgeving
Brasschaat-Centrum - contacteer Luc
13u00 Fruitkraam Cools / P&R
Wommelgem
13u30 Grobbendonk - kroeg 'Den
herberg' in de Kasteelhoeve
ofwel parkeren bij de kroeg 'Den
Herberg' - Hofeinde 20 - Grobbendonk
(neem de onverharde weg naast het
kapelletje in Hofeinde) foto kapelletje
ofwel parkeren bij de toegangsbrug
(over de Kleine Nete) naar de
kasteelhoeve - Watermolenweg 1 Grobbendonk (volg het smalle
kasseiweggetje tot je aan je linkerzijde
de voetgangersbrug ziet) foto bruggetje
liggingsplannetje
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