
bijzondere plekjes die je even laten stilstaan bij het leven. 
Op zaterdag 20 december is er een gegidste wandeling in 
Wuustwezel waarbij er voor nog wat extra sfeer wordt 
gezorgd met vertellingen, een hapje en een drankje. 
 
Hoe laat: vanaf 18.00 uur om het half uur 
Vertrek: Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36,  
2990 Wuustwezel  
Prijs: 5,00 EUR
Inschrijven: toerisme@wuustwezel.be, 03-690.46.43, 
Poort naar het Platteland (Dorpsstraat 36,  
2990 Wuustwezel)  

 

KAPELLEN  

Weer Winters Wandelen in Kapellen

Zondag 18 januari 2015

Zondag 18 januari 2015 
neemt Toerisme 
Kapellen je opnieuw 
mee voor een heerlijke 
winterse wandeling. 
Deze keer verkennen 
we het domein “De 
Oude Gracht”, een 
gebied met talrijke 
vijvers, dreven en 
weiland. Deze wande-
ling gaat door op 

privé-grondgebied. Uitzonderlijk kregen we de toelating 
om door dit domein te trekken. 
Een unieke gelegenheid om dit stukje onbekend Kapellen 
te bewonderen.
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden. 
Honden zijn niet toegelaten.
 
Hoe laat: 14.00 uur (terug rond 16.30 uur)
Vertrek: Sint-Jozefkerk, Hoogboom
Prijs: 2,00 EUR
Inschrijven: toerisme@kapellen.be of 03-660.66.84

KALMTHOUT  

Wandeling langs Den Doodendraad

Zondag 8 februari 2015

Wandeling met gids langs het tracé van Den Doodendraad 
in de Kalmthoutse heide met bezoek aan o.a. het  
Vluchtkapelleke.
De wandeling duurt ongeveer 2.5 uur en is 4 km lang. 
Tijdens deze wandeling zijn honden toegelaten.
Afsluiten rond 16.30 uur met een streekdrank.
 
Hoe laat: 14.00 uur
Vertrek: Parkeerplaats, Putsesteenweg 131 vanaf 13.45 uur.
Prijs: 2,00 EUR
Contact & inschrijven: inschrijven via  
info@vvvkalmthout.be of 03-666.61.01
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chocomelk en een heerlijke glühwein. In de kapel wacht 
Eric De Ceuster je op met het laatste verhaal in een 
aangepast kader. Kortom, we bezorgen je enkele gezellige, 
zorgeloze uren voor een all-in prijs van 1,00 EUR.
 
Hoe laat: Elk half uur van 18.00 tot 20.00 uur (Maximum 
50 deelnemers per groep)
Vertrek: Brasschaat Driehoek, Zaal Drieheem,  
Rerum-Novarumlei
Prijs: 1,00 EUR
Inschrijven: Inschrijven is verplicht.  
Dit kan van 24 november tot 9 december bij: 
Luc Van de Weyer (03-651.44.81)
Robert Vanhove (03-664.40.41)
Leon Nelissen (03-651.45.79)

 

BRECHT  

Smoutebollentocht  

Zondag 14 december 2014

Een mooie wandeltocht door het winterse landschap van 
Brecht. Je wandelt door de unieke natuur in en langs het 
militaire domein. Een tocht met aandacht voor de natuur. 
Ruime en verzorgde rustposten. Nadien zijn er smoute-
bollen te verkrijgen om de calorieën weer aan te vullen.
 
Hoe laat: Tussen 8.00 en 15.00 uur
Vertrek: Zaal “De Eikel”, Oude Veldstraat 7, 2960 Brecht
Prijs: 1,00 EUR
Inschrijven: Toerisme Brecht 03-660.28.30 of  
Sint-Michielstappers via brunojoosen@telenet.be

 

WUUSTWEZEL  

Kerstwandeling  

Zaterdag 20 december 2014 

De stille dagen komen eraan. Tijd om even stil te staan, 
overdenken en bezinnen. 
Tijdens de kerstperiode heeft Toerisme Wuustwezel vzw 
voor jou een speciale wandeling langs gewone en 

STABROEK   

Wandel-mee-dag

Dinsdag 11 november 2014

11 november, de nationale wandeldag, staat weer voor de 
deur. Traditiegetrouw worden er dan in Stabroek verschil-
lende mooie wandelingen georganiseerd door de gemeen-
telijke sportraad in samenwerking met het gemeente- 
bestuur. Je kan kiezen tussen vier bewegwijzerde boswan-
delingen van 6, 10, 14 of 21 kilometer. Iedere wandelaar 
ontvangt een gezonde versnapering, aangeboden door het 
gemeentebestuur, en bij aankomst een mooie herinnering. 
Voor de deelnemers die na de wandeling nog graag 
ontspannen, staan de deuren van de cafetaria van kasteel 
Ravenhof open. 
 
Hoe laat: tussen 8.30 en 14.00 uur 
Vertrek: Kasteel Ravenhof, Putte - Stabroek
Prijs: 1,50 EUR
Inschrijven: de dag zelf
Meer informatie: 03-210.11.70 of sportdienst@stabroek.be

 

BRASSCHAAT   

Kerstwandeling op den Driehoek

Vrijdag 12 december 2014

In de voortuinen, huizen en kerstbomen twinkelen 
kerstlichtjes. Uit de schouw kringelt rook. De ideale 
gelegenheid om op pad te gaan voor een wandeling. Op  
12 december organiseert KWB Driehoek de zevende editie 
van de Kerstwandeling op den Driehoek. In groepjes van 
maximum 50 wandelaars gaan we van halte naar halte. De 
wijkvereniging Florauna onthaalt de wandelaars met een 
lekker opwarmertje waarna een optreden volgt van de 

lenige dames van 
No-Limits. Luc Geysen 
voert je mee door zijn 
verhaal. Vervolgens 
geniet je van een ‘Pol 
De Schepper’ pannen-
koek, een warme 

De herfst heeft zijn intrede gedaan en de winter klopt op 
de deur. Naast de tijd van huiselijke gezelligheid is dit de 
uitgelezen periode om prachtige wandelingen te maken. In 
de Noordertuin van Antwerpen kan je verschillende 
wandelingen doen. Kom met ons de kerstsfeer opsnuiven, 
de geschiedenis uitpluizen, volkse verhalen beleven of 
gewoon lekker ontspannen. Onze wandelingen zijn 
geschikt voor gezinnen met kinderen, recreatieve wande-
laars of de meer geoefende wandelaars. 

Haal je wandelschoenen van onder het stof en wandel met 
ons mee met een laaghangend zonnetje of misschien zelfs 
een wit sneeuwtapijt als begeleider. Genieten geblazen! 

Alle informatie rond onze wandelingen kan je nalezen op 
www.noordertuin.be. Je kan ook steeds contact met ons 
opnemen via noordertuinvanantwerpen@gmail.com.

 

ESSEN   

Wandelen door niemandsland

Zondag 9 november 2014

We nemen je mee op pad 
langs de afbeeldingen van 
authentieke foto’s van WOI. 
De boeiende verhalen hierbij 
maken duidelijk hoe moeilijk 
het vaak was te moeten leven 

in het ‘niemandsland’ dat Essen toen was, maar tegelijker-
tijd was het ook een geluk omdat Essen niet in oorlog was. 
De wandeling is iets minder dan 5 kilometer lang en 
verloopt in een rustig tempo op verharde weg. Deze 
wandeling is daarom prima geschikt voor alle leeftijden en 
rolstoelgebruikers.
 
Hoe laat: 13.30 uur
Vertrek: Quarantainestallen, Hemelrijk 77, Essen
Prijs: 1,00 EUR, kinderen tot 12 jaar gratis
Inschrijven: nee


