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ZO 03/11 Natuurwandeling
door het Mastbos (Breda/NL)
(18 km)
Mooie natuurwandeling langs beken,
met vennen en dennenbossen.
Tussenstop is voorzien in café Boerke
Verschuren, aan een gezellig pleintje
aan de rand van Breda
(http://boerkeverschuren.nl/) of in een
van de aanpalende cafés.
Na de wandeling mogelijkheid om nog
mee te gaan eten. Verwittig de
verantwoordelijke voor vertrek als je
mee gaat eten.
Bij hevig regenweer contacteer de
verantwoordelijke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
hapje en drankje voor onderweg.
Afspraakuur: 10u40
Afspraakplaats: aan Fruitkraam
Cools/P&R Wommelgem (terminus tram
8) voor carpooling of om 11u15 aan
Huis den Deijl, Marellenweg 8, Breda,
NL (www.huisdendeijl.nl).
Indien je met Beatrijs mee wil rijden
vanuit Kapellen, contacteer haar via
gsm.
Verantwoordelijke kan niet aanwezig
zijn op carpool.
Aanvangsuur: 11u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Beatrijs - 0472 21 06 27

ZO 03/11 Fietstocht in het
Waasland (± 57 km)
Een mooie landelijke rit in het Waasland
(richting Temse Velle, Sint-Niklaas,
Kemzeke, Stekene, Klein Sinaai, Sinaai,
Belsele, Waasmunster, Sombeke en
Elversele).
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Tussenstop: één lange tussenstop in
café "De Oude Route" in Klein Sinaai.
Mee te brengen: een fiets in perfecte
staat, eventueel een fluohesje, een
drankje en een snack voor onderweg.
Controleer ook voor- en achterlicht van
je fiets.
Opmerking: Bij regenweer wordt deze
fietstocht verplaatst naar een latere
datum, maar een klein buitje kunnen we
nog wel trotseren. Bij twijfel neem je
contact op met Danny.
Afspraakuur: 11u40
Afspraakplaats: Sint Jozefstraat 35
aan eetcafé ’t Veer (ruime
parkeergelegenheid) te 9140 Tielrode
(Temse)

Aanvangsuur: 12u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 03/11 Oud ijzer, koper,
lood en zink en een herrezen
kanaal Antwerpen OOK NIETLEDEN!
Samen met gids Dirk maken we een
boeiende vertelwandeling van
ongeveer anderhalf uur in de buurt
rond de Ijzerlaan.
Zet maar bij het oud ijzer, dat is niet
meer van deze tijd!
Zo begroef men vorige eeuw de
Kempische vaart onder de Ijzerlaan,
zodat een bloeiende wijk nabij den
Dam en het Oude Merksem letterlijk
werd drooggelegd. Het was een plek
waar hard gewerkt en hard gefeest
werd. Waar vaak geschipperd moest
worden tussen stad en kanaal en waar
binnenschippers en walbewoners
mekaar vonden. Markante figuren
meerden er aan, en vonden er niet
alleen een frisse pint maar ook
een warme volksbuurt. Om de
verhalen van de wijk te doen herleven
organiseerde men vijf jaar geleden de
vertelwandeling 'Oud Ijzer' waarbij de
geschiedenis werd verteld aan de hand
van de belevenissen van IJZEREN
FRANK, een man van twaalf stielen
en dertien ongelukken.
Intussen is de buurt opnieuw radicaal
veranderd. De brug van de Ijzerlaan
waarover zoveel auto's raasden werd
intussen afgebroken en zelf bij het oud
ijzer gezet. Op de plaats van de
Kempische vaart werd opnieuw water
aangelegd. Ijzeren Frank zou zich er
opnieuw thuisvoelen, want de buurt
wordt zo weer een plek waar het goed
toeven is. Om dit te vieren werd de
vertelwandeling 'Oud Ijzer' helemaal
herwerkt, zodat je kan ontdekken hoe
geschiedenis en toekomst van de
wijk in elkaar overvloeien.
Na de wandeling gaan we samen nog
iets drinken en/of eten in de buurt!
Afspraakuur: 13u40
Afspraakplaats
: Joossensgang/zijstraat Viaduct
Dam, Antwerpen-Dam
Als je richting Ijzerlaan gaat en
het kruispunt van Hardenvoort en
Damplein oversteekt, is het straatje
aan je linkerkant.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 15 overschrijven op
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