
WANDELEN: Vertrek telkens om 13.30 u.   

Best  voorzien van goede wandelschoenen en aangepaste 
kledij! 

Uw organisator: Fons van Boxel tel. 03/312 43 81 of één uur voor 
vertrek 0474/408083 
 
Er moet niet op voorhand ingeschreven worden! 
 
184. Wandeling DINSDAG 27 september 2022   Gidsen John en Jos 
 
Vandaag wandelen we door de bossen en weekendzone van “Den Horendonk”, 
gehucht van Essen. 
 
Vertrek aan “De Bosrust”, een welgekende taverne in de Noorderkempen. 
Wandeling bestaat uit 2 lussen nl. één van 6 km. en één van 4 km. 
 
Wegbeschrijving : Via E19  richting Breda, afrit St. Job richting Kalmthout (N117). 
Deze blijven volgen tot lichten kruispunt Achterbroek (+/- 12 km). 
Aan de lichten rechtsaf  en onmiddellijk naar  links  langs de kerk (Kapelstraat). 
Einde Kapelstraat linksaf slaan tot juist voor kerk Nieuwmoer, dan rechts via 
Kerkstraat naar Jos Tilborghsstraat tot je de bordjes van “De Bosrust” ziet. 
Adres : Kleine Horendonk 8 Essen.  
 
185 . Wandeling  donderdag 27 oktober 2022 Onze gids Frank Pauchet 
 
De wandeling vertrekt vanuit de Tennisclub Westerlo, prachtig midden in de natuur 
gelegen. Het clubhuis beschikt over een ruim terras en bij minder goed weer is er ook 
binnen voldoende ruimte. 
 
In een eerste lus stappen we door het natuurgebied "De Kwarekken" dat 
voornamelijk bestaat uit bossen. We passeren het recent ingehuldigd monumentaal 
beeldhouwwerk van het Westels kunstenaarscollectief OXOT en lopen een stukje 
over de dijk van de Grote Nete. Via een mooi ven bereiken we opnieuw de tennisclub 
voor ons natje en droogje. 
 
Het tweede gedeelte brengt ons naar het door Natuurpunt beheerde gebied 
"Rothoek" met een gans ander landschap. Hier kan het behoorlijk drassig zijn indien 
er in die periode (eind oktober!) veel regen zou gevallen zijn. In dat geval voorzien 
we een alternatief naar het domein "De Beeltjes", dat meer aanvoelt als een park. 
 
Beide lussen (en het eventuele alternatief) zijn vier à vijf kilometer lang. 
 
Vertrek: Tennisclub Westerlo, Broekstraat 21 in 2260 Westerlo. 
 
186. WANDELING DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 : HINGENE 
Onze gidsen : Alfons Vermeulen, Erik Verheyen en Erik Van den Heuvel 
 



Tijdens deze wandeling maken we kennis met een toekomstig gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) in het kader van het Sigmaplan. Dit gebied bevat de 
Oudbroek- en Schellandpolder. Hier is ook een stiltegebied dus ssstttt. Onmiddellijk 
na de start maken we er kennis mee..  De liefhebbers kunnen van de stilte genieten 
in de daarvoor bestemde hangmatten. Aan de samenvloeiing van het zeekanaal 
Brussel-Schelde bevond zich ooit het Fort Sint-Margriet. Dit ter verdediging van de 
Rupelmonding. Alzo belanden we in het kerkdorp Wintam voor onze rustpost.  
 
Nadien gaan we naar Nattenhaasdonk. Hier was de vroegere parochie gevestigd.  
Tijdens de godsdienstoorlogen werd de kerk verwoest. Het puin werd gebruikt voor 
de bouw van het fort. De kerk werd herbouwd maar ondanks de wat hogere ligging 
had het veelvuldig af te rekenen met overstromingen. De grote overstroming van 
1825 werd de parochie fataal. Zodoende bouwde men een nieuwe kerk in het hoger 
gelegen Wintam en verdween de parochie Nattenhaasdonk. De laatste getuige 
hiervan is de Pastoor Huveneersheuvel, genoemd naar de algemeen aalmoezenier 
van de Brigands tijdens de Boerenkrijg.  
 
Via landelijke wegen en de landschapstuin bereiken we het Kasteel d’Ursel. Hier 
resideerde de hertogen d’Ursel tot het in 1972 aangekocht werd door de gemeente 
Hingene. Door de fusies in1976 belandde het bij de gemeente Bornem. In 1994 werd 
het door de Provincie Antwerpen gekocht en gered van verval. Sindsdien is het 
gerestaureerd tot een pareltje met tal van bruisende activiteiten  zoals woord en 
dans, tentoonstellingen, bezoeken enz. Heden loopt er een prachtige tentoonstelling: 
“Print en Paint, 350 jaar bloemen op katoen”. Het kasteel is o.a. bekend voor zijn 
chinees behang. Op het domein bevindt zich ook nog het Laathof, verblijfplaats voor 
groepen en vakantiewoning tot 8 personen en het atelier van Antonine. Na nog een 
laatste blik op al dat fraais bereiken we onze startplaats. 
 
Vertrek : In d’Oude Poort, Edmond Vleminckxstraat 81, Hingene (deelgemeente van 
Bornem 
   
187. DONDERDAG 29 DECEMBER 2022    Gids Fons 
 
Wandeling: Merksplas-Kolonie naar de Blackheide Rijkevorsel  
 
We wandelen heen en terug:  2 X  4.2 km. Meestal tussen het groen. 
 
Rond de Blackheide heeft Armand ondertussen een goed plaatsje gevonden 
om zijn eindejaardronk te presenteren!  Allen  welkom! 
 
Vertrek: Parking De Kleine Boerderij, Ossenweg 1  2330 Merksplas 
 
Wegbeschrijving:  Ossenweg is een zijweg van de baan Rijkevorsel-Merksplas  
Rechts  van de weg komende van Rijkevorsel, dus links komende van Merksplas 
 
 

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.  

 



      

      

      

      

       

 


