
 
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 2021 
 
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 20/07/2021        Brecht  Marcel 
 
Voor onze eerste fietstocht van 2021 starten we aan het domein De Merel te Brecht. 
Via diverse landelijke woonwijken komen we door het parkdomein De Mik in Maria Ter 
Heide. 
We fietsen verder naar het vliegveld van Brasschaat en via leuke boswegen bereiken we 
Wuustwezel Gooreind waar we een drinkstop houden bij Coda. 
We volgen verder door prachtig bosgebied richting Wuustwezel en daarna langs het Marum 
richting Overboek waar we over typische landbouwwegen terug onze vertrekplaats 
bereiken. 
 

Vertrek :  parking domein De Merel in Brecht 

Schippersdreef 7    2960    Brecht 
Horeca en sanitair bij de nabijgelegen tennis- en padelclub De Merel Sport 
 
 

 
Dinsdag  17/08/2021  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. 
 
 

 
 
Dinsdag  21/09/2021  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  19/10/2021  Postel  Ludo Verswijvel 
 
De omgeving van Postelse abdij, het zuiden van het Nederlandse Noord-Brabant en het 
gezelschap van onze energieke gepensioneerden zijn de perfecte mix voor een geslaagde 
fietstocht.   
De bossen, geverfd door de onverbeterlijke sloop van de herfst, zijn op hun mooist.  Wie durft 
hierbij ontbreken ? 
Na afloop kunnen we in gasthof De Beiaard aanschuiven voor een buffet. 
Nadere gegevens zullen later overgemaakt worden. 
 
Parking aan de abdij Postel. 
 
GPS adres : Abdijlaan 28      2400 Mol 
 


