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ZO 31/10 Wandeling rond
Merksplas Kolonie (± 12 km)
Enkel Oeverleden! VERZET
NAAR DO 11/11/21!
:
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 31/10 Mooie
herfstwandeling in Bornem en
Branst (20 km) Enkel
Oeverleden!
We wandelen door de dreef richting
kasteel van Marnix Van Sint-Aldegonde.
Ondertussen kunnen we genieten van
de herfstkleuren in het prachtige bos
van het Graafschap. De wandeling gaat
verder richting Branst waar we onze
tussenstop houden in de gezellige
Bistro De Zandstuiver waar we onze
boterhammen kunnen eten, hopelijk op
het gezellige terras als het weer het
toelaat.
Na de middag stappen we langs het
Nonnenbos richting kinderboerderij.
Daar kunnen we een ijsje eten.
Het laatste stuk gaat richting Breeven
om dan terug naar onze startplaats te
wandelen.
Meebrengen: hapje, drankje voor
onderweg, stevige wandelschoenen.
Afspraakuur: 10u45
Afspraakplaats: Molenveldweg,
Parking Station 2880 Bornem
Aanvangsuur: 11u
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 31/10 Fietstocht vanuit
Tessenderlo richting
Averbode, Scherpenheuvel,
Zichem en Diest(± 48 km)
Deze Oever rit is een weliswaar een
korte maar toch een schitterende
3-provinciëntocht. We rijden via rustige
wegen o.m. door Veerle (prov.
Antwerpen), Paal en Tessenderlo (prov.
Limburg) en Diest, Averbode, Zichem
en Scherpenheuvel (prov. Vlaams
Brabant). We rijden ook af en toe op
onverharde wegen (controleer op
voorhand de staat van de banden).
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 best contact op met
Danny.
2. Indien je na de fietstocht mee gaat
eten, gelieve Danny ten laatste
vrijdagavond om 21u via SMS te
verwittigen !
Meebrengen: een fiets in perfecte
staat, een binnenbandje, een drankje en
snack voor onderweg.
Afspraakuur: 12u
Afspraakplaats: De Bosrand,
Zavelberg 12/A, 3980 Tessenderlo
(Pas op, de kans bestaat dat de oprit
Geel Oost - Laakdal gesloten is wegens
werken. Volg de bewegwijzering (en
GPS) indien je een vroegere afrit moet
nemen, namelijk de afrit Westerlo)
Aanvangsuur: 12u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 31/10 Wandeling
Schoonselhof Wilrijk OOK
NIET-LEDEN!
Het Schoonselhof is een oase van
rust. Met zijn kasteel, bospartijen en
uitgestrekte perken is het een
prototype van een hedendaags
begraafpark waar erfgoed en groen
perfect samengaan.
Het wordt vaak het ‘Antwerpse PèreLachaise’ genoemd vanwege de
historische grafmonumenten en
graven van beroemde personen
van Van Ostaijen tot Ferre Grignard.
Maar het Schoonselhof is meer dan
een begraafplaats. Hier komt 200 jaar
(Antwerpse) geschiedenis weer tot
leven. La Esterella, Julien
Schoenaerts, Peter Benoit, Nonkel
Bob, Alice Nahon en vele anderen
voeren ons mee op een tocht door de
tijd en door Antwerpen.
We gaan dit ontdekken onder leiding
van een gids.
Na de wandeling kunnen we samen nog
iets gaan drinken in de omgeving.
Niet-leden kunnen ook deelnemen
maar betalen € 16 ipv € 11.
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: aan de hoofdingang,
Krijgsbaan 100 2660 Hoboken waar
Pieter en Nicole iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 11 overschrijven op

Pagina 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 20
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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