
 
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.  

 

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! Draag je veiligheidsvestje! Denk aan 
de coronamaatregelen: attesten en mondkapje bij!!! 
 
178. DONDERDAG 27 JANUARI 2022        Onze gids: Fons van Boxel 
 
Wandeling:  Wortel +/- 8 km rond de kolonie          
 
GEEN spek en eieren  eten  in cafeetje “In Holland” , gezien corona toestanden  
 
We wandelen in de bosrijke omgeving van Wortel-Kolonie.  Deze natuur- en 
landschapswandeling, brengt ons via het kerkhof, de gevangenis en bootjesven, naar 
de grens met Nederland.  Voor onze tussenstop houden we halt in de Klapekster.  
Nadien wandelen  we een tweede lus. 
 
Vertrek/Parking:  De klapekster, Kolonie 41, 2323 Wortel(Hoogstraten) 
Hoe te bereiken? E19: Afrit 2 Loenhout, rechts N144 Hoogstraten, vervolgens links 
N14 naar de Kerk, na de kerk rechts N124 naar Wortel(Turnhout)  Even het centrum 
van Wortel voorbij LINKS naar de Kolonie 
 
Vanuit Turnhout: Merksplas centrum voorbij, voor het centrum van Wortel RECHTS 
naar de kolonie 
 
179. DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022                      Onze gids: Ludo Verswijfel 
 
Wandeling Retie  
 
Vertrek : ‘t Meulezicht,  Watermolen 10  Retie 
 
Vertrekkende aan de  watermolen doorkruisen we winterse bossen en 
velden.   Langs de Witte en Zwarte Nete speuren we naar de ijsvogel en zien we de 
winterse moeren. 
Pauzeren doen we in t Meulezicht. 



De tweede lus brengt ons langs dennenbossen naar een idyllisch bruggetje over de 
Kleine Nete.  Langs de rustende velden komen we terug aan ons vertrekpunt. 
 
180. DONDERDAG  31  MAART 2022     onze gids: Leo en Liliane Van Praet-Callens 
 
Wandeling:  Putte(Nl) 
 
Vertrek: Puts Meuleke Putseweg 50, 4641 SL Ossendrecht, Nederland 
 
Wegbeschrijving 
Via A12: afrit 13 Stabroek →N111 richting Putte → kruispunt N11richting Putte 
Voorbij grens 5km rechtdoor (N289) 
Via E19: afrit 5 (kleine bareel) → N11 richting Kapellen vanaf hier 17 km deze weg 
volgen 
 
De wandeling in 2 delen (6km & 5km) gaat langs het Zwaluwmeer en over 
stuifzandgebied met hoogteverschillen. Een prachtig landschap met soms weidse 
uitzichten. 
 
We houden onze stop in het restaurant van het vakantiepark ‘Familyland’ via de grote 
weg op 3km van Puts Meuleke. Eventuele deelnemers die het tweede deel niet 
meewandelen kunnen hier na de wandeling worden opgehaald. 
 
         
  WE WANDELEN IN 2022 OOK:  
           

181 donderdag 28 april  
182 dinsdag 31 Mei   
183 donderdag 30 juni  

     
 Geen  wandeling juli  
 Geen     wandeling augustus  
     

184 donderdag 29 september  
185 donderdag 27 oktober  
186 donderdag 24 november  
187 donderdag 29 december   

 
Gegevens volgen later! 


