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ZO 23/01 Wandeling te
Roosbeek-Boutersem (20km),
genieten van de vallei van de
Velpe. Enkel Oeverleden!
Na de start passeren we het kasteel
van Roosbeek. Het werd opgericht in
de 17de eeuw door de Spaanse
edelman Rudolf van Navarra. Daarna
werd het verbouwd in neogotische stijl
door Joris Helleputte, politicus en
architect. Via Breisem en
de Galgenberg dalen we af naar
de vallei van de Velpe. Daar staat de
prachtige Billighouthoeve. Ze is
beschermd als monument en
dorpsgezicht. We stappen verder door
het Breisembroek en gaan dan
omhoog door het bos op
Koppeleiken. Aan het kapelletje van
O.L.V. van de
Boskant houden we onze eerste stop,
genietend van een mooi panorama. We
zakken daarna af langs Malendries
naar het gehucht Butsel. Aan de voet
van de feodale motte, langs een oude,
romeinse heirweg, is onze tweede stop.
Nog even door de wijk Valkenberg en
we zijn terug aan ons vertrekpunt. Daar
bezoeken we nog de prachtige
pastorietuin, vlak naast de kerk. Be
there!
Meebrengen: hapje en drank voor
onderweg (2 stops), stevige,
waterdichte wandelschoenen,
Oeverlidkaart, goed weer en goed
humeur, Covid Safe Ticket en
identiteitskaartkaart voor wie nadien in
de buurt iets wil eten (Mexicaans of
Chinees) of drinken (kasteel
Kwabeek?).
Afspraakuur: 10u
Afspraakplaats: Rode Kruisplein, 2800
Mechelen of om 10u45 ter plaatse, StAnnakerk, Lubbeeksestraat 12, 3370
Roosbeek-Boutersem
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Rik V - 0472 44 72 43

ZO 23/01 Een uitstapje met de
boot van Antwerpen naar LilloFort. Enkel Oeverleden!
Reserveer via mail naar
Nicole.
We maken een boottochtje naar LilloFort en zien zo een stuk van de
Antwerpse haven.

We verzamelen om 10u45 stipt om de
“waterbus” te nemen aan het
Steenplein. Betaalparking en openbaar
vervoer in de buurt. De boot vertrekt
om 11u. Zorg dat je op tijd bent! Via
enkele tussenstations zoals SintAnneke, Zwijndrecht, Kallosluis, Fort
Liefkenshoek komen we een uurtje later
aan in Lillo-Fort.
Lillo staat in de lijst van de 50 mooiste
dorpen van Vlaanderen. Hier maken
we een korte wandeling, want dit fort
ademt letterlijk en figuurlijk
geschiedenis. We nemen
het middagmaal in het enige restaurant
van het dorpje. Nadien kunnen we nog
een korte wandeling maken en om
15u stappen we op de boot voor onze
terugtocht naar Antwerpen-Steenlein.
De Antwerpse Grote Markt en omgeving
nodigen ons nadien uit om nog ergens
na te praten …
Breng alvast mee: goede
wandelschoenen, een mondmasker, je
Covid Safe Ticket en identiteitskaart
voor de horeca.
Meld je met je lidkaart in de hand,
spontaan aan bij de verantwoordelijke.
Inschrijven voor deze uitstap (met
maaltijd) verplicht en enkel via
nicole@oever.be ten laatste op
zaterdag 22 januari om 12u.

Meebrengen: mondmasker en doe
warme kleren en warme schoenen aan!
Na de rondleiding, kunnen we samen
iets gaan drinken in een lekker warm
etablissement. Liefhebbers kunnen
erna ook samen nog iets gaan eten.
Vergeet je Covid Safe Pas,
identiteitskaart en mondmasker niet!
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: aan de ingang van de
Sint-Pauluskerk, Veemarkt Antwerpen
waar Pieter en Nicole iedereen
verwelkomen.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 11 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 22
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

Bijdrage: ticket waterbus 5 euro. Wat
je uitgeeft in het Restaurant/Café,
bepaal je zelf.
Afspraakuur: 10u45
Afspraakplaats: Steenplein, voor het
Steen.
Aanvangsuur: 11u
Info: Luc VDW - 0477 93 52 94
Max. personen: 18
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZO 23/01 Begeleid Bezoek SintPauluskerk Antwerpen Enkel
Oeverleden!
Barokke parel in een gotische
architectuur
De Antwerpse Sint-Pauluskerk ligt in het
oude stadscentrum, op een steenworp
van de rivier de Schelde, in de stadswijk
waar vroeger de zeelui woonden. De
kerk is in de 16e eeuw gebouwd als
dominicaner kloosterkerk.
De Sint-Pauluskerk is een laatgotische
kerk aan de Veemarkt in Antwerpen,
het hart van het Schipperskwartier. De
kerk bezit na een bewogen
geschiedenis een bijzonder
waardevol kunstpatrimonium. Ze
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is toegewijd aan de apostel Paulus en
hangt af van het bisdom Antwerpen.
De Sint-Paulussite omvat een kerk met
kloostergangen, een zaligrustige
Lourdestuin naast de kloosterruïne
en een unieke Calvarietuin met meer
dan 60 beelden.
De rondleiding duurt ± 1u30 maar
kan ook wat uitlopen!
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