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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! 
 
Coronamaatregel: breng masker mee 
 
174. DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021: langs de Antitankgracht in Kapellen 
(2 lussen 5,9 km & 3,6 km) Met gids Jos van Bouwel. 
 
De eerste lus brengt ons via de oevers van de Antitankgracht naar het Fort van 
Ertbrand. Een grote bocht door de bossen brengt ons langs de andere oever terug 
naar de parking en de tussenstop in de cafetaria van tennisclub 't Kooike (open vanaf 
13.00 uur). 
 
Na de koffie gaan we de andere richting uit richting de Schans van de Smoutakker. 
We passeren de gemeentelijke begraafplaats Vosseveld van de gemeente Stabroek 
en wandelen via het Elsenbos en een lokale weg terug naar de parking. 
 
Afspraak: parking Sporthal Putte, Ertbrandstraat 64, 2950 Kapellen.  
 
Hoe te bereiken: vanop de Antwerpse Ring (R1) of  Liefkenshoektunnel (R2) neem je 
de A12 richting Bergen-op-Zoom. Afrit 13 Stabroek rechts richting Stabroek, 
Kalmthout (N111). Door het centrum van Stabroek (eerst Laageind, dan Hoogeind en 
ten slotte Driehoek in Putte-Kapellen). Aan het kruispunt ga je rechtsaf (N11) richting 
Kapellen via de Ertbrandstraat. Na ca 200 meter links de parking van sporthal Putte. 
 
175. DONDERDAG 28  OKTOBER 2021: Mol  
Onze gids: Ludo Verswijvel 
 
Meren, kanalen, vennen, merkwaardige bruggen, zandwinningen, geklasseerde 
sassen, herfstgeuren en -kleuren, en bovenal goed gezelschap, wat wil je nog meer? 
 
We wandelen twee lussen van 4 à 5 km door één van de meest pittoreske streken 
van Mol. Vertrekken, tussenstop en eventueel napraten doen we aan of in Het 
Jagershof. 
 
Parkeren kunnen we tussen de bomen, liefst niet vlak voor de taverne. 
Gps adres : Waterstraat 43 te Mol (Postel) 
 
176. DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021:  Bornem-Branst: Stiltegebied Weert 
Olv Erik Van den Heuvel, Alfons Vermeulen en Erik Verheyen 
 
Tijdens deze wandeling  maken we kennis met het Stiltegebied in Weert 
. 
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Starten doen we in Branst, dorp van de Vliegende Geit. Via de Scheldedijk komen 
we aan de Roosendaalhoeve en de overzet naar Driegoten (gemeente Hamme). 
Metingen wezen uit dat dit de stilste plaats is van het Bornemse stiltegebied.   
 
Vervolgen doen we langs het natuur-reservaat “het Stort” en de romp van het 
“Dievenmoleken”. Alzo belanden we aan onze rustpost in “Vlechtmuseum de 
Zilverreiger”.  Ontdek hier het geheim van de Slijkneus en zijn bier. 
 
Onze tocht vervolgt langs de onlangs verkochte Sint-Annakerk en pastorie. Aan de 
Appeldijkwiel letten we op voor Kludde. Wie kent hem niet? Enkele hangmatten 
nodigen uit tot stiltebeleving. Populieren- en elzenbroekbossen vergezellen ons naar 
de stuifzandrug, waarop Branst gelegen is. Alsook naar het einde van deze sssstttt – 
stiltewandeling. 
 
Vertrek : Bistro de Zandstuiver, Luipegem 165, Bornem-Branst. Parkeren kan er 
rechtover op de parking van het gemeenschapshuis, aan de kerk en aan de 
achterkant van de Zandstuiver, Pastoor Peetersstraat. 
 
Wegbeschrijving : Op de N 16 (Mechelen - Sint-Niklaas neemt men de afslag 
Bornem-Centrum. Op de T-splitsing slaat men Links Af. Volg richting Sint-Amands. 
Blijf deze weg volgen tot men rechts de afslag Weert – Branst ziet. Uiteraard slaan 
we hier Rechts Af. Weg volgen tot juist voor de kerk van Branst. Hier RA en 100 m 
verder terug RA. Een paar honderd meter verder is op je  linkerkant Bistro de 
Zandstuiver. 
 
177. DINSDAG 28 DECEMBER 2021:  Merksplas-Kolonie naar de Blackheide 
Rijkevorsel  
Gids : Fons van Boxel 
 
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 Bezoekerscentrum kolonie 5-7, Kapelstraat 10, 2390 Merksplas 
 
Wegbeschrijving:  Kapelstraat is een zijweg van de baan Rijkevorsel-Merksplas 


