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ZO 17/11 Wandeling in
Wechelderzande (17 km)
We beginnen met een boswandeling en
passeren daarna het kasteel Hof
d'Intere. We wandelen door de
Visbeekvallei: een aaneenschakeling
van bossen, moerassen, heiden en
graslanden. Dan naderen we het
prachtige stukje natuur de Breevennen
(met o.a. geurige gagel, de struikheide
en de bosbes).
Na de picknick vertrekken we richting
de wijk Boonhof en wat verder kunnen
we de leugenbanken aanschouwen:
een voor de zomer en eentje voor de
winter (met verwarming). Bij zo'n
leugenbank komt de buurt tezamen om
nieuwtjes uit te wisselen!
We gaan nu een mooi stuk natuur
tegemoet: bossen, weiden en akkers.
We wandelen voorbij het Huis
Blommerschot dat dateert van 1430!
Het 130 ha. grote domein is nu
eigendom van de familie Mintjens, die
er het rundveeras Blonde d'Aquitaine
fokt... Tenslotte gaan we het vliegveld
van Oostmalle nog zien. Het is een van
de zes reservevliegvelden die op
verzoek van de Navo in België werden
aangelegd in 1952. We keren dan weer
terug naar ons startpunt.
Er zijn onderweg 3 tussenstops.
Meebrengen: goede stapschoenen,
hapjes + drankjes voor onderweg
Bij bar slecht weer wordt de wandeling
verplaatst naar een latere datum.
Afspraakuur: 10u30
Afspraakplaats: aan Rondpunt
Wommelgem (achter Fruitkraam Cools)
- eindhalte tram 8 of om 11u aan de SintAmelbergakerk te 2275
Wechelderzande
Aanvangsuur: 11u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: MarcM - 0495 532 852

ZO 17/11 Een genietbare
fietstocht naar Meise (± 58 km)
We fietsen via Branst, Mariekerke, SintAmands, Buggenhout(bos), Peizegem,
Merchtem, Meuzegem en Wolvertem
richting Meise. In Meise (halfweg)
houden we een tussenstop. Via
Malderen en Opdorp (tussenstop) keren
we dan terug naar Bornem. Na de rit
kunnen we nog samen iets gaan eten.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat, eventueel een fluohesje, een

drankje en snack voor onderweg.
Opmerking: Bij regenweer gaat de
fietstocht niet door, maar een klein
buitje kunnen we nog wel trotseren. Bij
twijfel neem je contact op met Danny.
Afspraakuur: 11u30
Afspraakplaats: kinderboerderij de
Barelhoeve, Barelstraat 169, 2880
Bornem
Aanvangsuur: 11u50
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 17/11 Wandeling
Brasschaat Vordenstein (± 10
km)
We vertrekken aan de Melkerij en
wandelen door het Peerdsbos en zo
naar Park Vordenstein.
Vordenstein is een lust voor de
zintuigen. Je kan er genieten van
zeldzame bomen, brede majestueuze
lanen, open grasland en natuurlijke
vijvers. De gerestaureerde oranjerie,
de oranjerietuin en de smeedijzeren
toegangspoorten geven het park extra
cachet. Park Vordenstein is een oase
van rust en stilte, ideaal om even weg
te dromen! In de bijzondere parkbistro
Oranjerie De Vlinder word je hartelijk
ontvangen en de ommuurde
oranjerietuin met educatieve culinaire
tuinen is meer dan een bezoek waard.
We houden een tussenstop in
Parkbistro Oranjerie De Vlinder als er
voldoende plaats is. Daarna wandelen
we door de tuin van de Oranjerie om
vervolgens terug naar de Melkerij te
wandelen. Achteraf kunnen we er
samen nog iets drinken en/of eten!
Honden zijn in dit park niet toegelaten.
Kledij aangepast aan het weer
en wandelschoenen!
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: aan de Melkerij,
Peerdsbos (2de afslag rechts op de
Bredabaan als je van Merksem komt aangeduid met pijl) waar Mon iedereen
opwacht!
Ook goed bereikbaar met de lijn: bus
640!
Aanvangsuur: 13u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Mon V - 0485 54 84 40

ZO 17/11 Tentoonstelling met
gids 'V-bommen boven
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Antwerpen' Brasschaat OOK
NIET-LEDEN!
Nog 1 plaats! Bel snel Pieter en betaal
ter plaatse!
In het kader van BELGIUM
REMEMBERS 1944-45 maken we
kennis met de terreur van de V1 en V2
bommen boven Antwerpen. Maar ook
met luchtafweergeschut dat ingezet
werd ter verdediging van de stad en de
haven.
De Duitsers ontketenden na de
bevrijding van Antwerpen op 4
september 1944 nog een onverwachts
bloedig slotoffensief. De Antwerpse
haven diende als toegangspoort voor de
geallieerde troepen, de V1 en V2
-bommen hadden tot doel dit te
bemoeilijken. Duizenden burgers lieten
het leven, denken we maar aan de
inslag van een V2-bom in REX cinema
op de Keyserlei waarbij 567 doden
vielen.
Heel wat V1 en V2 bereikten hun doel
niet. Wist je dat de eerste V1-bom
terechtkwam in Brasschaat?
De "Site Gunfire Brasschaat – WHI", is
een militaire museale site gelegen in de
gemeente Brasschaat.
De gemeente Brasschaat is
ontegensprekelijk verweven met het
rijke militaire verleden van de Belgische
strijdkrachten. Vele eenheden ervan,
hebben hier een onderkomen gehad,
maar bovenal is het de bakermat van de
Belgische Artillerie.
De "Site Gunfire BrasschaatWHI"(SGB) bestaat uit een rijke
collectie die opgebouwd is rond
voertuigen en materiaal, al dan niet
gepantserd. Deze voertuigen en
materialen zijn het merendeel in gebruik
geweest bij de Belgische strijdkrachten
in Duitsland. Deze collectie geeft een
duidelijk overzicht van de verschillende
wapens binnen de Belgische
strijdkrachten: Veldartillerie,
Luchtdoelartillerie, Infanterie, Cavalerie
(Tanks- Verkenningseenheden), de
Genie en Logistieke eenheden. Ze zijn
voornamelijk afkomstig uit de
naoorlogse periode WO II, beter bekend
als de periode van de “koude oorlog”.
Daarnaast bevinden zich in de collectie
een aantal waardevolle stukken
afkomstig uit de periode van voor WO I
en de periode tussen de beide
wereldoorlogen in.
Er staat een replica van een V1-bom.
Deze boeiende tentoonstelling
bezoeken we met een gids. Het einde
is voorzien rond 16u.
De prijs omvat inkom + gids
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(maximum 15 personen).
Nadien drinken we nog iets in Perron
Noord.
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: aan de kassa van site
Gunfire - Licht Vliegwezenlaan 3 2930
Brasschaat waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 8 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 15
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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