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ZO 30/01 Wandeling in
Buggenhoutbos en omgeving
(19 km) Enkel Oeverleden!
We maken een winterse wandeling door
het Buggenhoutbos richting
Malderen.
In een café aan de kerk van
Malderen houden we onze
tussenstop.
Na de middag stappen we richting
Opdorp langs mooie paadjes, verhard
en onverhard.
Na de wandeling kunnen we nog iets
eten in een bistro in de buurt.
Meebrengen: hapje en drankje voor
onderweg, stevige waterdichte
wandelschoenen, Oeverlidkaart, Covid
Safe Ticket, mondmasker
Afspraakuur: 11u15
Afspraakplaats: Op de grote parking
naast Bistro De Groene Wandeling,
Kasteelstraat 189 te 9255 Buggenhout
Aanvangsuur: 11u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Nele Peeters - 0475 33 61 07

ZO 30/01 Wandelen in het
“Land van Emile Verhaeren”
(12 km) Enkel Oeverleden!
Sint-Amands aan de Schelde
Emile Verhaeren (1855 – 1916)
schreef in het Frans veel gedichten over
de liefde en over Vlaanderen en zijn
inwoners. Hij had ook een voorliefde
voor wandelen, dit maakte deel uit van
zijn dagelijks bestaan. Het is dan ook
geen toeval dat de dichter meerdere
keren al wandelend werd uitgebeeld.
Verhaeren bezong zijn geboortedorp en
zijn jeugdjaren in Sint-Amands.
We verzamelen om 13u15 in SintAmands aan het grafmonument van
Verhaeren in de bocht van de Schelde,
Scheldekaai (parking in de buurt). We
maken een wandeltocht langs de
Schelde richting Baasrode en
genieten van de prachtige natuur. In
Baasrode (deelgemeente
Dendermonde, O-VL) maken we kennis
met het oude treinstation en de
verzameling oude (stoom)treinen die
er geparkeerd staan. Tijdens de
zomerperiode kan men er met een oude
stoomtrein ritjes maken tot in Puurs.
Misschien een tip? Op de terugtocht
houden we even een stop om onze
mond te spoelen. Terug in Sint-Amands
zien we hoe onze fysieke toestand is en

dan kunnen we eventueel nog een kort
uitstapje (1,2 km) maken naar het
vlakbij gelegen Mariekerke om de
lokale horeca er ook een extra injectie
te geven. De doorzetters blijven
alvast ’s avonds genieten van de
culinaire geneugten van KleinBrabant.
Meebrengen: stapschoenen en een
goed humeur, mondmasker,
identiteitskaart en CST-pas voor de
horeca.
Afspraakuur: 13u15
Afspraakplaats: Sint-Amands,
Scheldekaai, zijde monument
Verhaeren
Aanvangsuur: 13u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Luc VDW - 0477 93 52 94

ZO 30/01 Expo 'OriëntExpress' Schaarbeek Covid
Safe Ticket, identiteitskaart en
mondmasker verplicht!
Mythisch. Luxueus. Belgisch! Geen
trein spreekt zo tot de verbeelding
als de Oriënt-Express.
Vertrek op een mythische reis in
Train World met de Oriënt-Express!
Train World organiseert een
uitzonderlijke tentoonstelling, gewijd
aan het epos van de Oriënt-Express
en zijn geestelijke vader, Luikenaar
Georges Nagelmackers.
Blikvanger van de tentoonstelling zijn
twee echte Oriënt-Express-wagons,
waar je je als gewone sterveling kunt
vergapen aan de luxe.
Voor deze gelegenheid worden de
mythische wagens van de OriëntExpress uitzonderlijk voorgesteld in
Brussel, in het museum van NMBS. Dit
paradepaardje van het “Europalia
Trains & Tracks-festival”
stelt decoratieve kunstwerken
en unieke documenten tentoon die het
avontuur van de Oriënt-Express en
de Wagons-Lits weerspiegelen.
Laat je verbeelding de vrije loop tijdens
de tentoonstelling over deze mythische
trein en droom weg bij de bekende
verhalen van grote beroemdheden
zoals Agatha Christie. Ontdek
sprankelende anekdotes van
onbekende reizigers en kom meer te
weten over de ambachtslieden die
hebben meegeholpen bij het ontstaan
van deze legende.
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Een unieke tentoonstelling die je in
geen geval mag missen!
De prijs omvat: gids en inkomticket.
Een museumpas is niet geldig voor
groepen.
De rondleiding duurt ongeveer 2 uur.
Met de gids bezoeken we de expo
'Oriënt-Express' en de vaste
tentoonstelling van het museum.
Je kan voordelig en gemakkelijk reizen
met de trein. Vanuit Antwerpen Centraal
vertrekt er op spoor 24 om 12u45 een
rechtstreekse trein naar Schaarbeek
met aankomt om 13u40. Vanuit
Berchem vertrekt er op spoor 9 om
12u50 een rechtstreekse trein naar
Schaarbeek met aankomst om 13u40.
Voor de terugreis naar Antwerpen
Centraal of Berchem, zijn er telkens 2
treinen per uur. De treinen die telkens
21 minuten na het uur vertrekken, rijden
rechtstreeks naar Antwerpen Centraal
of Berchem.
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: aan de kassa van
Trainworld, Prinses Elisabethplein 5 te
1030 Schaarbeek waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
De ingang van het museum bevindt zich
in het voormalige stationsgebouw van
Schaarbeek.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 18 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: Pieter - 0478 54 54 54
Max. personen: 20
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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