
 
 
Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om 
foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve 
ons hiervan telkens te verwittigen. 
 
Dank voor uw begrip.  
 
 

Fietsen KBC Senioren  Rittenschema 2020 
 
Uur van vertrek van de maandelijkse ritten is steeds 13.30 u 
Voor deze ritten is de afstand ongeveer 40 km met rust- en drinkstop halverwege.  
Voor alle andere tochten wordt de nodige info vermeld op de uitnodiging. 
 
Uw organisator : Marcel Lombaerts  tel  03 313 84 94   gsm  0478 36 46 34          
 
Dinsdag  17/03/2020  Mechelen   Marc Vermant 
 
We vertrekken richting Bonheiden en vervolgens rijden we richting Sint-Katelijne-
Waver en Duffel.  
 
We maken gebruik van de fietsostrade , richting Mechelen. Na ongeveer 22 km 
hebben we dan de drink en plaspauze.  
 
Na de pauze nemen we de dijk langs de Zenne. Dan nemen we de richting Heffen en 
Leest en rijden we vervolgens naar de Leuvense Vaart. Daarna richting Muizen. En 
zo, langs de oevers van de Dijle, weer naar onze vertrekplaats aan de Sporthal De 
Nekker. Daar kunnen we ,na de rit , een koffie/pint nuttigen. Hopelijk zijn de 
weergoden ons gunstig gezind.   
 
Vertrek :  op de parking  Sportpark De Nekker  - Nekkerspoel-Borcht 19  
GPS: Spuibeekstraat,  Mechelen 2800.  
 
Er zijn volop werken voor het nieuwe station bezig , maar als je van Mechelen komt 
,  moet je aan de eerste verkeerslichten rechtsaf .  
 
 
Donderdag  16/04/2020  Bloesemtocht Marcel  /  Karel Van Bergen 
 
Voor onze bloesemtocht van dit jaar fietsen we in de fruitstreek van Zeeland. 
 
Zuid Beveland is na de Betuwe het grootste fruitteeltgebied van Nederland. 
In het voorjaar wordt het landschap bedekt door een witroze sluier van bloesems. 
 
Uitnodiging met alle praktische info volgt einde maart. 
 
Dinsdag  19/05/2020  Sint-Amands   Erik Verheyen 



 
Tijdens deze fietstocht maken we voluit kennis met het moois van onze streek en 
ietsje daarbuiten.  Langs de mooiste dries van Vlaanderen te Opdorp bereiken we 
het Middelpunt van Vlaanderen.  Verder gaat het langs het vogelherstelcentrum Hof 
te Moortere, natuurdomein het Tekbroek, de museumspoorlijn Puurs – 
Dendermonde, Fort van Bornem, gemeentelijke kinderboerderij Barelhoeve, abdij 
van Bornem, provinciedomein Kasteel D'Ursel naar het voormalig jachtpaviljoen van 
de grafelijke familie D'Ursel : de Notelaer. Hier houden we onze welverdiende 
drank(rust)pauze.  
 
Nadien kunnen we er tegen om naar het Buitenland te fietsen.  Hier zien we nog 
relicten van de wereldtentoonstellingen in Antwerpen van 1894 en van Brussel in 
1897. Hopelijk kunnen we ook tussen het lentegroen het Kasteel Marnix de Sainte 
Aldegonde aanschouwen. Via het Windgat en de Scheldedijken komen we toe op 
onze vertrekplaats. 
 
Vertrek : Parking Zuid,  gelegen ter hoogte van Kapellelaan 3  te Sint-Amands.  
Restaurant Taverne Amandus grenst aan deze parking.  
GPS : Kapellelaan 3, Sint-Amands (voor de nieuwste GPS : Puurs -Sint-Amands)  
 
 
Dinsdag  16/06/2020  Dagfietstocht   Marcel 
 
Voor onze dagfietstocht moeten we nog kiezen uit diverse opties maar het wordt 
vermoedelijk wel een bestemming in België.  
 
Uitnodiging met alle praktische info volgt half mei. 
 
 
Dinsdag  14/07/2020  Tongerlo   Frank Pauchet 
 
We vertrekken dit jaar aan het Sporta -domein in Tongerlo,  gelegen vlak naast de 
prachtige abdij van Tongerlo.  We rijden eerst richting Zammel, waarbij we de mooi 
gerestaureerde Beddermolen passeren, die terug in werking is en die tevens dienst 
doet als toegangspoort tot het Merodegebied.  
 
Na het centrum van Zammel rijden we naar Oosterlo, een andere deelgemeente van 
Geel. We komen hierbij langs de 17-eeuwse St. Dympnakapel.  Dan richten we ons 
naar Eindhout, deelgemeente van Veerle -Laakdal.   Via een lange onverharde weg 
door het bosgebied bereiken we Vorst -Meerlaar en even verder het sportcomplex 
waar we in de Tennisclub Laakdal het vochtpeil terug kunnen aanvullen.    
 
Kort daarna wisselen we de provincie Antwerpen voor Limburg om via Schoot, 
behorend tot de gemeente Tessenderlo, naar natuurgebied Gerhagen te rijden.   We 
vervolgen onze rit richting Herselt, en passeren aan Mie Maan, die we in het verleden 
al geregeld als start- en tussenstopplaats hebben bezocht. Deze keer laten we deze 
aloude herberg echter rechts liggen en rijden naar het centrum van Westerlo.   
Wanneer we even verder aan het gemeentehuis het natuurgebied De Beeltjes 
induiken weten we dat de abdij en het Sporta -complex niet ver meer zijn... 
 



Vertrek :   Sporta, Geneinde 2 in Tongerlo.  Uitgebreide parkeermogelijkheid, ruime 
cafetaria en groot terras. 
 
Ma - Do   03 -  06/08/2020 Fietsvakantie Utrecht Marc / Johan / Frank / Marcel 
 
Tussen Utrecht en Amersfoort vind je de Utrechtse Heuvelrug als een oase van rust. 
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is na de Hoge Veluwe en de Biesbosch het 
bekendste Park onder Nederlanders. 
 
De meest voorkomende associaties bij dit Nationaal Park zijn natuur, bos, vele 
imposante kastelen , mooi en rustig. 
 
We beperken ons niet tot de Heuvelrug want we verkennen ook de ruimere omgeving 
met de Loosdrechtse Plassen, de regio rond de rivier De Lek en de streek rond 
Hilversum. 
 
Voor deze fietsvakantie noteerden we 47  inschrijvingen. Alle praktische info voor de 
deelnemers volgt. 
 
Dinsdag  22/09/2020  Kalmthout   Karel Van Bergen 
 
Na een kort stukje Withoefseheide gaat de tocht noordwaarts ten oosten van het 
Grenspark richting Bakkersmolen (Wildert). Daarna door een valleitje van de Kleine 
Aa, de Wildertse Duintjes en langs de Rommeshoef (college van Essen) tot  in 
Essen-Hoek.   
 
Drinkstop is voorzien in de buurt van de landsgrens met Nederland. 
 
Na een ommetje Huybergen komt de route terug in Vlaanderen en bereikt via de 
Verbindingsstraat de Kalmthoutse Heide. De effecten van het LIFE-project HELVEX 
(landduinherstel) zal de deelnemers niet ontgaan. Een mooie dreef langs het 
landgoed De Markgraaf en een bosweg maken de fietslus rond. 
 
Startplaats:   parking naast De Vroente  
Putsesteenweg 129   2920 Kalmthout. 
 
Ter info:  

 De Vroente is een natuureducatief centrum en onthaalpoort voor het 
Grenspark De Zoom-  Kalmthoutse Heide. VVV Kalmthout en het 
Bijenteeltmuseum zijn hier ook gevestigd. Het centrum is open en toiletten 
toegankelijk. 

 
 Horeca: Taverne-restaurant De Heihoeve is vlakbij en open vanaf 11u. 

 
Dinsdag  20/10/2020  Retie    Ludo Verswijvel 
 
Aan de idyllische watermolen van Retie kan je mooie wandelingen maken, kanovaren 
op de Kleine Nete tot zelfs in Grobbendonk  of gewoon lekker eten of verpozen in de 
twee tavernes. 
 



Wij gaan fietsen en vertrekken door het provinciaal domein Prinsenpark.  
 
Het kanaal Herentals -Bocholt kruisen we aan sas 7 en rijden richting Geel. 
We passeren de bijzondere omgeving van de Bakkersmolen en natuurdomein De 
Zegge. Langs “de ark van Noë” rijden we naar knooppunt 30 waar we in taverne 
“Knooppunt 30” pauzeren. 
 
Misschien brengen we een bezoekje aan “de slapende reus” (enkel als hij effectief 
slaapt, anders is dat te gevaarlijk). Langs de watermolen van Kasterlee en weerom 
een deel van het Prinsenpark komen we terug aan bij ons vertrekpunt. 
 
Vertrek : 
GPS : Watermolen 10 , Retie.  
Parking : „t Meulezicht , we mogen de parking naast de taverne gebruiken. 
 
 


