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ZO 20/01 Winterheidetocht in
Kessel (± 20 km)
Een mooie winterwandeling langsheen
landelijke wegen en in een bosrijk
gebied. Er worden twee tussenstops
voorzien.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
aangepaste kledij en eventueel een
snack/picknick voor onderweg.
Belangrijke opmerking: Gelieve
Danny ten laatste zondag morgen om
9u te verwittigen van je deelname.
Afspraakuur: 10u15
Afspraakplaats: Basisschool Bisterveld
Nieuwstraat 26
2560 Kessel
Aanvangsuur: 10u45
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 20/01 Wandelen in
Kapellen (± 12 km)
Al honderd jaar vind je in het Kapelse
Mastenbos een deel van de nooit
gebruikte Duitse verdedigingslinie.
Begroeid met varens en grassen zijn de
historische sporen niet voor elke
bezoeker even leesbaar. Dankzij een
‘loopgravenpad’ met zitbanken,
infoborden, trappen en brugjes komt
daar in 2014 verandering in. Langs dit
pad krijg je uitleg over de historische
context van het Mastenbos en over het
unieke ecosysteem dat zich na de
Duitse terugtrekking gevormd heeft.
Een viertal bunkers zul je voor het eerst
kunnen betreden, de overige bunkers
blijven voorbehouden voor
overwinterende vleermuizen.
Het Mastenbos is zo’n 178 hectare
groot en biedt afwisseling van
bos(randen) over zandige heivlaktes en
ruige grasvlaktes tot bomendreven van
vroegere landschapsparken. In het bos
leven verschillende plant- en
diersoorten vredig naast elkaar. Het
ANB geeft extra aandacht aan
heidebeheer, wat de zeldzame
nachtzwaluw alvast erg waardeert.
Hier en daar zie je sporen van een oud
landschapspark waar majestueuze
dreven je meenemen naar lang
vervlogen tijden.
We wandelen ook langs het Fort Van
Ertbrand, gelegen in het Ertbrandbos,
een natuurgebied van 90 ha.
Aangepast schoeisel!
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: Parking Mastenbos,

Kalmthoutsesteenweg 120 te 2950
Kapellen
Aanvangsuur: 13u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Diane DK - 0485 80 29 86 dekoninck_diane@hotmail.com.

ZO 20/01 Wandelen door
Viersels natuurschoon met
proevertjes (6 km) *** NOG 1
PLAATS
Beste wandelaars en proevertjes
genieters,
Net zoals de voorgaande jaren kunnen
jullie op zondag 20 januari mee
wandelen (6 km) en proeven in
Viersel.
Tijdens de wandeling kunnen jullie
genieten van het natuurlandschap
tussen Nederviersel en het
Vierselsgebroekt. Een variatie tussen
dorp en natuur met verrassende wijde
vergezichten. Onderweg worden jullie
verwend met lekkere hapjes.
Voorzie wandelschoenen.
We hebben 40 plaatsen gereserveerd
voor Oever dus als je mee wil, schrijf
dan als de bliksem 5 Euro over op de
Oeverrekening met als mededeling:
‘proevertjes wandeling Viersel – 20
januari’.
Bij aankomst in Viersel(Watersportlaan
4 – Brasserie de Scheepvaart) staat
Joris Bosschaert jullie op te wachten en
zal jullie dan de bonnetjes overhandigen
die recht geven op de proevertjes.
Indien je verhinderd bent, laat dan even
iets weten zodat we niet onnodig op jou
hoeven te wachten.
Afspraakuur: 13u30
Afspraakplaats: Brasserie De
Scheepvaart, Watersportlaan 4, 2240
Viersel
Uur van bijeenkomst 13.30 uur
Vertrekuur van de wandeling 13.45 uur
Aanvangsuur: 13u45
Reservatie: € 5 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: Joris B - 0468 21 78 48 jorisbosschaert@hotmail.com.
Max. personen: 40
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZO 20/01 Tentoonstelling
'Macht en schoonheid - de
Arenbergs' Leuven OOK NIETLEDEN!
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Europese adel. Prinselijke
verzameling
De tentoonstelling in M-Museum
Leuven brengt je binnen in een
bijzondere wereld van macht en
schoonheid. Maak er via schilderijen,
wandtapijten, prenten en andere
kunstobjecten kennis met het geslacht
Arenberg. Maar word net zo goed
verrast door de riante levensstijl en zin
voor pracht en praal van deze cultureel
vooraanstaande familie.
Adel spreekt tot de verbeelding. Zeker
de hoge adel die toegang heeft tot de
vorstenhuizen. Er hangt een aura
omheen van glamour en glitter, zoals bij
de tegenwoordige jetset, maar ook een
aureool van cultuur en historie. De
familie Arenberg behoort tot die hoge
adel.
In de 17de en 18de eeuw waren de
Arenbergs prominent aanwezig op het
Europese strijdtoneel én op het
schaakbord van de Europese
diplomatie. Van hun reizen brachten ze
bruiden mee en zo geraakten de
Arenbergs ingetrouwd in aristocratische
geslachten over half Europa:
Hohenzollern, Pignatelli, Wittelsbach,...
De familie had landgoederen over heel
Europa, maar een van hun
voornaamste verblijfplaatsen was het
prachtige Arenbergkasteel in Heverlee,
vlak bij Leuven, vandaag de riante en
groene campus van de KU Leuven.
Een prestigieuze tentoonstelling vertelt
hun verhaal, maar vooral dat van hun
collectie. Kunstwerken uit hun
verzameling worden voor het eerst weer
samengebracht en aan een groot
publiek gepresenteerd.
De prijs omvat: inkomticket + gids.
De rondleiding duurt ongeveer 1u30.
Afspraakuur: 13u
Afspraakplaats: Oud Berchem Kerk of
om 14u15 aan de kassa van M Museum
- L. Vanderkelenstraat 28 3000 Leuven.
Laat uiterlijk op donderdag 17/01 aan
Nicole (nicole@oever.be) weten of je al
dan niet als chauffeur of als passagier
naar Oud Berchem Kerk komt.
Aanvangsuur: 14u30
Reservatie: € 14 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: 25
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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La Bayardère Antwerpen
De tempeldanseres Nikiya en krijger
Solor worden tot over hun oren verliefd
op elkaar, wat uitmondt in verzengende
passie en moordintriges als de Radja en
zijn dochter Gamzatti hun verboden
liefde ontdekken.
Duur: 3u 15 min – 2 pauzes
Afspraakuur: 15u45
Afspraakplaats: Kinepolis
Groenendaallaan 394
2030 Antwerpen.
Afspraak: stipt om 15u45 voor de
rechter ticketautomaten
Aanvangsuur: 16u
Reservatie: bel eerst Raymond, dan €
25 overschrijven op rekening BE66
9791 3594 9343 van R.Majersdorf,
2900 Schoten. Vermeld lidnummer,
datum en activiteit.
Info: Raymond Majersdorf - 03 658 73
51 (liefst tussen 18u30 en 19u) klassiek@oever.be.
Max. personen: 20
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