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ZA 15/02 Wandeling (± 14 km)
en/of korte fietstocht (± 43 km)
vanuit Bornem
Een mooie natuurwandeling (± 14
km) in de ochtend en een korte
fietstocht (± 43 km) in de namiddag.
We maken 's morgens een mooie
natuurwandeling richting Luipegem en
de Brantse heide. Neem eventueel een
drankje en/of een kleine snack mee
voor onderweg want we passeren geen
café of taverne voor een stop.
In de namiddag fietsen we langs
landelijke en veilige wegen (via
Ruisbroek en Breendonk) richting
Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel,
waar we na ± 25 km even verpozen in
café “Den Tweede Thuis”. De terugweg
verloopt via Malderen, Opdorp en SintAmands. Aangekomen in de
Barelhoeve (zonder tegenslag
omstreeks 17u30) genieten we graag
na bij een drankje en/of een lekker
dessertje. 's Avonds hebben we de
gelegenheid om iets te gaan eten in
Kafee Mangee.
Afspraakuur voor de wandeltocht:
tussen 10u15 en 10u30 (de Barelhoeve
is reeds open vanaf 9u zodat je
voldoende tijd hebt voor een koffie, een
stukje taart, een rijstpapje, ….)
Aanvangsuur voor de wandeltocht:
10u30
Wandeltempo: 4,5 – 5 km/u
Afspraakuur voor de fietstocht: 14u
Aanvangsuur voor de fietstocht:
14u15
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: stevige
wandelschoenen voor de wandeltocht
en een fiets in zeer goede staat voor de
fietstocht; een snack voor onderweg.
Belangrijke opmerkingen:
1.Je kunt deelnemen aan beide
activiteiten of kiezen voor slechts één
activiteit.
2.Breng (eventueel) een lunchpakket
mee voor 's middags. Een lekker
dessertje (taart, chocomousse, rijstpap,
ijsje, ...) kan je ter plaatse kopen.
Afspraakuur: vanaf 10u15
Afspraakplaats: kinderboerderij de
Barelhoeve, Barelstraat 169, 2880
BORNEM
Aanvangsuur: 10u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98
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