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ZO 24/11 Natuurwandeling
door het Moretusbos (20 km)

2.Gelieve Danny op voorhand te
verwittigen van je deelname.

We vertrekken aan 't Koetshuis,
gelegen naast het Kasteel Ravenhof.
We wandelen via de Gloriette door het
Moretusbos aan Nederlandse zijde en
komen na een 10 tal km in
Ossendrecht.
De terugweg gaat verder door velden,
we passeren het Café de Leeuw van
Vlaanderen en vandaar wandelen we
verder door het bos, via de Ruige
Heide, terug naar 't Koetshuis. Er is 1
tussenstop voorzien!
Wie wil kan ook blijven eten na de
wandeling. Reserveren kan voor het
vertrek bij de verantwoordelijke.
https://www.brasserie-tkoetshuis.be/
Bij minder goed weer kan de wandeling
een beetje ingekort worden indien
noodzakelijk.

Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat, eventueel een fluohesje, een
drankje en snack voor onderweg..
Afspraakuur: 12u
Afspraakplaats: Aan de (gratis) parking
van supermarkt Jumbo, Stationsplein
22, Hulst (NL)
Aanvangsuur: 12u20
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

Meebrengen: goede stapschoenen,
regenkledij, hapje en drankje
Afspraakuur: 10u15
Afspraakplaats: aan Fruitkraam
Cools/P&R Wommelgem (Terminus
tram 8) voor carpooling (vertrek om
10u15) of ter plaatse om 10u45 aan
Brasserie 't Koetshuis, Oud Broek 2
Putte-Stabroek.
Ruime parking aan de Brasserie en
verderop in het bos.
Opgelet, enkel te bereiken via centrum
Putte! Aan de grens links afslaan.
Verantwoordelijke kan niet aanwezig
zijn aan de carpooling.
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Beatrijs - 0472 21 06 27

ZO 24/11 Fietstocht vanuit
Hulst (NL) naar Emmadorp,
Paal en Kloosterzande (± 47
km)
We kiezen voor een super genietbare
en landelijke fietstocht dwars doorheen
de Zeeuwse polders (Emmadorp
(verdronken land van Saeftinghe) –
Paal – Kloosterzande – Hengstdijk –
Lamswaarde). Er wordt tenminste één
tussenstop voorzien. Na de fietstocht
kunnen we nog samen iets gaan eten.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Belangrijke opmerkingen:
1.Bij regenweer gaat de fietstocht niet
door en wordt deze verplaatst naar een
latere datum. Bij twijfel neem je contact
op met Danny.

ZO 24/11 Wandeling: In het
spoor van Mercator vanuit
Rupelmonde (Kruibeke)
(11km)
We starten onze wandeling in
Rupelmonde, de stad die nauw
samenhangt met de waterburcht die de
graven van Vlaanderen er in de
twaalfde eeuw lieten bouwen. We
wandelen langs polders en parken zoals
het Schouselbroek en het Gelaagpark,
een voormalige kleihoeve, het Fort van
Steendorp. Op de terugweg wandelen
we langs de dijk van de Schelde.
Tussenstop onder voorbehoud.
Na de wandeling kunnen diegenen die
het wensen nog samen iets gaan
drinken/eten.
Meebrengen: goede stapschoenen,
hapje & drankje voor onderweg.
Afspraakuur: 13u30
Afspraakplaats: Carpool Parking
Metrostation Frederik Van Eedenplein
(Frederik van Eedenplein 17) 2050
Antwerpen Linker Oever voor
carpooling of om 14u ter plaatse
Mercatorplein, Kruibeke (Rupelmonde),
aan het standbeeld van Mercator waar
Frank, de organisator, iedereen
opwacht.
Aanvangsuur: 14u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: FrankVG - 0484 49 31 72
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