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ZO 17/02 Wandeling en/of
korte fietstocht vanuit Bornem
Een mooie natuurwandeling (± 14
km) in de ochtend en een korte
fietstocht (± 42 km) in de namiddag.
We maken 's morgens een mooie
natuurwandeling richting Luipegem en
de Brantse heide. Neem eventueel een
drankje en/of een kleine snack mee
voor onderweg want we passeren geen
café of taverne voor een stop.
In de namiddag fietsen we langs
landelijke en veilige wegen (via
Ruisbroek en Breendonk) richting
Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel,
waar we na ± 25 km even verpozen in
café “Den Tweede Thuis”. De terugweg
verloopt via Malderen, Opdorp en SintAmands. Aangekomen in de
Barelhoeve (zonder tegenslag
omstreeks 17u) genieten we graag na
bij een drankje en/of een lekker
dessertje.
Afspraakuur voor de wandeltocht:
tussen 9u en 9u15 (de Barelhoeve is
reeds open vanaf 9u zodat je voldoende
tijd hebt voor een koffie, een stukje
taart, een rijstpapje, ….)
Aanvangsuur voor de wandeltocht:
9u30
Wandeltempo: 4,5 – 5 km/u
Afspraakuur voor de fietstocht:
13u30
Aanvangsuur voor de fietstocht:
13u45
Rijsnelheid: ± 20 km/u – de
gemiddelde snelheid is meestal
ongeveer 18,5 km/u
Mee te brengen: stevige
wandelschoenen voor de wandeltocht
en een fiets in zeer goede staat voor de
fietstocht; een drankje en een snack
voor onderweg.
Belangrijke opmerkingen:
1.Je kunt deelnemen aan beide
activiteiten of kiezen voor slechts één
activiteit.
2.Breng (eventueel) een lunchpakket
mee voor 's middags. Een lekker
dessertje (taart, chocomousse, rijstpap,
ijsje, ...) kan je ter plaatse kopen.
Afspraakuur: vanaf 9u15
Afspraakplaats: kinderboerderij de
Barelhoeve, Barelstraat 169, 2880
BORNEM
Aanvangsuur: 9u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98 danny.smet6@telenet.be.

ZO 17/02 Boswandeling langs
de Rode Laak vanuit
Varendonk (17 km)
Deze wandeling loopt door een
verrassend groen en bosrijk gebied ten
zuiden van Westerlo.
Hier vind je zowel de naaldbossen en
de zanderige grond van de Kempen als
de moerassige loofwouden van het
Hageland. De beek Rode Laak dankt
zijn naam aan de roestbruine kleur van
zijn water te wijten aan het hoge
ijzergehalte. De wandeling leidt door de
interessante bosreservaten Varendonk
en Heischot, waar de natuur nog zijn
gang kan gaan. (meer info zie
Varendonkfolder.pdf)
We picknicken in de natuur en onze
tussenstop is voorzien in café Mie maan
na ong 12 km.
www.miemaan.be
Wie interesse heeft om na de wandeling
nog een hapje te eten, gelieve tijdig te
verwittigen, voor 14/2!
Bij slecht weer wordt de wandeling
uitgesteld, contacteer de
verantwoordelijke.
Meebrengen: aangepaste kledij en
hapje en drankje.
Afspraakuur: vanaf 10u15
Afspraakplaats: Carpoolen om 10u15
vanuit Fruitkraam Cools of ter plaatse
10u45 Brasserie 't Laak te 2431
Varendonk. Parkeren ook mogelijk op
N127
www.hetlaak.be
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 17/02 Zondagwandeling
naar de Mickerf in Brasschaat
(8 km)
We wandelen via gemakkelijke wegen
en bospaden naar de kinderboerderij
‘De Mickerf’. Hopelijk zijn de weergoden
ons gunstig gezind, want velen snakken
naar een deugddoende korte, maar
gezonde wandeling.
Meebrengen: wandelschoenen,
eventueel een drankje en een hapje.
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: De kleine parking voor
taverne ‘De Stal’, St-Jobsesteenweg
100, 2930 Brasschaat.
Wegwijzer: E19 richting Breda. Afrit 4
(Sint Job in ‘t Goor). Volg de rotonde
richting Brasschaat. Kort na de tweede
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rotonde is de parking rechts gelegen.
Ook bereikbaar met lijnbus 41.
Anita en Leo wachten jullie daar op.
Aanvangsuur: 14u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: LeoG - 0472 38 25 48.

ZO 17/02 Afternoon tea in
Hilton bij Brasserie Flo
Antwerpen OOK NIET-LEDEN!
Je kent het wel, rond 16u begint de
maag voorzichtig de grollen en het
avondmaal is nog lang niet in zicht. Je
bent niet de enige. Ook de 19de
eeuwse Anna, de 7de hertogin van
Bedford, voelde in de late namiddag
een hongertje opkomen. Omdat
wachten tot het avondmaal niet
haalbaar was, bereidde haar personeel
een lichte maaltijd vergezeld van een
aantal theesoorten. Een uitgebreid
vieruurtje dat kortweg 'tea' genoemd
werd. Anna bleek een ware trendsetter
en al gauw zaten steeds meer
landgenoten om 16u aan de thee. Een
traditie die ook vandaag nog
bestaat. Afternoon tea is dus een
combinatie van een kopje thee of koffie
met een selectie kleine gerechtjes
waaronder 'cucumber sandwiches',
broodjes met zalm, scones, koekjes en
plaatselijke delicatessen.
Samen gaan we genieten van de
speciale High Tea in Brasserie Flo
van het Hilton Antwerp hotel aan de
Groenplaats.
De High Tea omvat een glaasje cava,
een glaasje fruitsap, een koffie of thee,
sandwiches, scones en zoete
versnaperingen.
Laat de kans niet liggen om op een,
misschien regenachtige,
zondagnamiddag samen te genieten
van al dat lekkers! Tot dan!
Afspraakuur: 15u
Afspraakplaats: Groenplaats 32,
Antwerpen waar Pieter en Nicole alle
deelnemers verwelkomen!
Aanvangsuur: 15u
Reservatie: € 21,50 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.
Max. personen: 16
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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