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ZO 18/08 Fietstocht vanuit
Hulst (NL) naar Terneuzen en
Philippine (± 80 km) Uitgesteld
naar 25/08!!
We kiezen voor een super genietbare
en landelijke fietstocht dwars doorheen
de Zeeuwse polders. Vanuit Hulst rijden
we via Terhole en Hengstdijk richting
Terneuzen. We rijden een tiental
kilometers langszij de Westerschelde.
Na ± 28 km houden we onze eerste
tussenstop. Nadien zetten we onze
weg verder richting Philippine (korte
tussenstop - misschien tijd voor een
ijsje?). Het derde en laatste deel is
eveneens een fantastisch mooi
parcours (via Sas van Gent en Axel
- derde tussenstop - richting Hulst).
Nadien genieten we volop na bij een
gezellig terrasje.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Belangrijke opmerkingen:
1.Bij regenweer gaat deze
fietstocht niet door en wordt deze
verplaatst naar een latere datum. Bij
twijfel neem je contact op met Danny.
2.Gelieve Danny liefst één dag op
voorhand te verwittigen van je
deelname.
Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat en voldoende drinken, snacks
en/of picknick.
Afspraakuur: 10u
Afspraakplaats: Aan de (gratis) parking
van supermarkt Emté, Stationsplein 22,
Hulst (NL)
Aanvangsuur: 10u20
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 18/08 Fietstocht langs het
water (58km)
We volgen het kanaal Schoten-Dessel
over een afstand van 14km tot in
Rijkevorsel. Daarna gaat de tocht
verder naar Malle, de trappistenabdij, St
Antonius, Zoersel en Schilde. Via het
fort van Oelegem belanden we in
Viersel aan het Albertkanaal dat we
volgen om terug aan het kanaal
Schoten-Dessel te komen.
Tussenstop is voorzien aan café De
Trappisten.
Meebrengen: fiets in goede staat
Afspraakuur: vanaf 13u
Afspraakplaats: Café de Kolonie,
Sluisvijfbaan 11, 2960 Sint Job. Moest

er op de parking geen plaats zijn, dan
kan je altijd over de brug rechts op de
grasstrook parkeren.
Aanvangsuur: 13u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: GondaW - 0470 37 31 47
of: BennyVM - 0470 66 17 97

ZO 18/08 Fietsen rond
Rucphen NL (± 45 km)
Aan een rustig tempo (16-18 km) fietsen
we langs de Rucphense bossen en
heide en de Oude Buysse Heide.
We stoppen voor een bezoek aan de
Heemtuin van Rucphen, één van de
mooiste wilde bloementuinen van
Nederland. De zeer fraaie heemtuin,
ook wel “Hof van de Glimlach”
genoemd, is zodanig aangelegd dat
men vanaf de paden die tussen de 21
verschillende leefgebiedjes slingeren,
de bijna 500 soorten planten, struiken
en bomen en vele dieren goed kan
bekijken.
Zorg voor een fiets die in orde is.
Bij regen gaat de fietstocht niet door.
Afspraakuur: 13u15
Afspraakplaats: aan de kerk van
Horendonk (Essen), Dreveneind 1 te
2910 Horendonk (Essen)
Aanvangsuur: 13u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Diane DK - 0485 80 29 86

ZO 18/08 Stadswandeling
Linkeroever (van
modernistische woonblokken
tot hechte stadswijk)
Antwerpen OOK NIET-LEDEN!
Een gids van Expeditie De Stad laat
ons Linkeroever ontdekken.
Tijdens het Interbellum was de
Antwerpse Linkeroever nog het
voorwerp van internationale
ontwerpwedstrijden en prestigieuze
projecten. Hoogbouw langs grote
verkeersassen domineerde de
stadsuitbreiding van de jaren vijftig.
Die modernistische inslag tekent tot
op vandaag de wijk.
Op dit moment ondergaat Linkeroever
een grondige facelift:
De woonblokkenwijk Europark kreeg
een nieuwe, verkeersluwe verkeersas
waarrond zich een aantal woon-, zorg-,
cultuur-, onderwijs- en kinderopvang-
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voorzieningen concentreren.
Het InterGenerationeel project
LinkerOever (IGLO) maakt de
heterogene wijk sociaal
samenhangender.
Het ontwikkelingsproject Regatta
voorziet nabij het Galgenweel, het
grootste zeilmeer van Vlaanderen, in
450 woningen, 1100 appartementen,
kantoren en winkels.
Langsheen het meer verrijst een
wijkpark van 12 hectare, naar ontwerp
van het Italiaanse architectenduo
Secchi & Vigano.
Het Sint-Annabos (96 ha)
werd samengevoegd met
Middenvijver (30 ha) en Burchtse
Weel. De drie gebieden vormen samen
een groene ring rond het westen van de
stad. Een aantal ingrepen moet ze meer
integreren tot een aaneensluitend
natuurgebied met ruimte voor sport
en recreatie.
Het einde is voorzien aan het
Europapark.
Deze boeiende stadswandeling van
Expeditie De Stad duurt 2 uren.
Nadien gaan we nog iets drinken
en/of eten in de buurt.
Afspraakuur: 14u45
Afspraakplaats: ingang
voetgangerstunnel LO - Frederik van
Eedenplein 2050 Antwerpen waar
Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.
Bereikbaar met de tramlijnen 3, 5, 9, 15
en bus 36.
Aanvangsuur: 15u
Reservatie: € 9 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 - 0478 54 54 54
Max. personen: 21
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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