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ZO 17/10 Mooie fietstocht
vanuit Tielrode richting Meise,
Wemmel en Merchtem (± 81
km)
Enkel Oeverleden!
We kiezen vandaag opnieuw voor de
mooie landelijke rit van 02/10, richting
Oppuurs, Steenhuffel, Meise, Wemmel,
Merchtem en Buggenhout, rit die door
de regen letterlijk en figuurlijk in het
water viel!
De eerste 25 km verlopen volledig vlak.
Nadien volgen er een 23 tal kms
regelmatig op en af: een mooi maar
pittig parcours op het grondgebied
Meise, Wemmel en Merchtem (toch
ongeveer 250 hms op 25 km). De
laatste 33 km verlopen opnieuw vlak.
We houden 2 tussenstops (in Meise na
31 km en in Buggenhout na ongeveer
56,5 km). Na de rit kunnen we nog
nagenieten bij een drankje en/of een
hapje.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: Een fiets in perfecte
staat, een drankje en een snack voor
onderweg.
Opmerkingen:
1. Bij regenweer gaat deze
fietstocht NIET door en wordt deze
verplaatst naar een latere datum.
2. Gelieve Danny minstens één dag
op voorhand te verwittigen van je
deelname.
Afspraakuur: 10u35
Afspraakplaats: Café taverne 't Veer,
Sint-Jozefstraat 35, 9140 Tielrode
(Temse)
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 17/10
Paddestoelenwandeling in de
Inslag, Brasschaat
‘Inslach’ betekent ontginning. De naam
verklapt al dat De Inslag (165 ha) niet
altijd bos geweest is. Het heidegebied
werd ontgonnen als akker- en
weideland. Met de aanleg van een
kasteeldomein in de 19de eeuw werd
de omgeving bebost tot er een
weeldering jachtdecor ontstond. Tijdens
de wereldoorlogen was het dan weer
een open slagveld. Na de laatste oorlog
werd sterk ingezet op houtproductie. Nu
voert Agentschap voor Natuur en Bos er
een doorgedreven natuurbeheer wat de
biodiversiteit ten goede komt.

Een ervaren natuurgids neemt ons
mee op sleeptouw voor een zoektocht
naar paddestoelen in het domein De
Inslag en geeft er ons een zeer
boeiende uitleg bij!
We respecteren de geldende Covid-19
regels.
Wie wenst, kan na de wandeling nog
iets blijven drinken en/of eten in de zeer
goed aangeschreven 'Herberg Ter
Heide' in Maria-ter-Heide.
Vermeld op je overschrijving ETEN
indien je na de wandeling wil blijven
eten!
Afspraakuur: 13u30
Afspraakplaats: aan de kerk van Mariater-Heide, Bredabaan 1047 Brasschaat
waar Pieter & Nicole iedereen
verwelkomen. Je kan parkeren op 50m.
Bus 640 stopt net voor de kerk.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 7 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: Pieter - 0478 54 54 54
Max. personen: 20
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

Bijdrage: gratis. Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Afspraakuur: 14u
Afspraakplaats: Antwerpen L.O.,
Wandeldijk, Sint-Annastrand voor radio
Minerva.
Voldoende parkings in de buurt. Op
zondag is het gratis parkeren.
Metrostation Frederik van Eeden op 1
km.
Aanvangsuur: 14u15
Info: Luc VDW - 0477 93 52 94
Max. personen: 25
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZO 17/10 Wandeling in
Antwerpen – Linkeroever (11
km) Reserveer via mail! Enkel
Oeverleden!
We verzamelen aan de Wandeldijk aan
het Sint-Annastrand, voor de chalet van
radio Minerva. We lopen eerst deze dijk
af om voor ’s avonds een goed eethuis
uit te kiezen. Dan gaat het langs de
molen, de jachthaven, de zeescouts,
het ponton, de voetgangerstunnel, de
minigolf, enz … We hebben hier een
mooi zicht over de stad Antwerpen. We
vervolgen onze weg naar het
Galgenweel met een tussenstop aan de
kabellift.
Dan richting Blancefloerlaan met het
natuurreservaat Middenvijver. Aan de
Charles de Costerlaan steken we over
naar het Sint-Annabos. Een gedeelte is
reeds afgesloten voor de "werf van de
eeuw". We bereiken terug de
Scheldedijk en hebben een uitzicht over
de petroleumhaven. Wat verder wacht
ons een lekker eethuis om de avond
verder te zetten …
Zij die nog iets blijven eten, gelieve
dit bij de inschrijving te vermelden!
De wandeling is corona-proof, breng
alvast een mondmasker mee voor het
geval dat …
Om mee te kunnen wandelen, moet
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je reserveren per mail naar
nicole@oever.be en dit uiterlijk tegen
zaterdagmorgen 16/10 om 10u. Schrijf
in je mail je lidnummer, over welke
wandeling het gaat met de juiste datum.
Enkel de leden die op tijd reserveerden
en op de reservatielijst staan, kunnen
deelnemen.
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