programma najaar 2018
Babbelavond
Je kan rustig langskomen in café Centrum op de hoek van de statielei en het Gemeenteplein.
Een leuk moment om nog eens wat mensen terug te zien.
Op die momenten kan je ook langskomen voor informatie over de vakanties, weekends, uitstappen,
fietstochten,...
Datum: 27/9/18, vanaf 20 uur
Inschrijven: niet nodig

Wandeling Damme
we maken een mooie wandeling vanuit Dammen, veelal langs het kanaal Damme – Sluis. Het grootste deel van
de wandeling is verkeersarm. Asfalt, grind, gras, aarde,…. Heel veel verschillende weggetjes komen we tegen.
Een wandeling van ongeveer 15 km., voor de wie wil kan ze verlengd worden tot 21 km.
praktisch:
datum: 13/10/18
afstand wandeling: 15 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 9.30 uur
uur vertrek wandeling: +/- 11.15 uur
uur terug (Mortsel): +/-18.00 uur
eten en drinken: op het einde mogelijkheid om iets te drinken of te eten. Best lunchpakket en drinken
meenemen.
kosten delend vervoer: leden: 8 euro, niet leden 13 euro (wordt betaald bij vertrek aan de chauffeur)
Inschrijven: via https://www.creactief.be/recreatie/inschrijven-daguitstappen/ of info@creactief.be of op
03/454.28.42

Babbelavond
Je kan rustig langskomen in café Centrum op de hoek van de statielei en het Gemeenteplein.
Een leuk moment om nog eens wat mensen terug te zien.
Op die momenten kan je ook langskomen voor informatie over de vakanties, weekends, uitstappen,
fietstochten,...
Datum: 25/10/18, vanaf 20 uur
Inschrijven: niet nodig

Wandeling Mullem (Zwalmstreek)
We vertrekken voor een mooie wandeling vanuit Mullem. Een klein dorpje niet ver van Kruishoutem.
Een bont Allegaartje van verharde wandelpaden, wegen, kasseistroken en zand of grindpaden. De Zwalmstreek
is zeker niet vlak!
praktisch:
datum: 18/11/18
afstand wandeling: 15 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 10.00 uur
uur vertrek wandeling: +/- 11.30 uur
uur terug (Mortsel): +/-17.30 uur
eten en drinken: op het einde mogelijkheid om iets te drinken of te eten. Best lunchpakket en drinken
meenemen.
kosten delend vervoer: leden: 8 gratis, niet leden 13 euro (wordt betaald bij vertrek aan de chauffeur)
Inschrijven: via https://www.creactief.be/recreatie/inschrijven-daguitstappen/ of info@creactief.be of op
03/454.28.42

Wandelmidweek l’ Eau d’ Heure
Van maandag 29/10 tot en met vrijdag 2/11/18. Verblijf in mooie vakantiewoningen aan het grootste
watergebied van België.
Vanaf 190 euro pp all-in.
info op de folder in bijlage of www.creactief.be

Babbelavond
Je kan rustig langskomen in café Centrum op de hoek van de statielei en het Gemeenteplein.
Een leuk moment om nog eens wat mensen terug te zien.
Op die momenten kan je ook langskomen voor informatie over de vakanties, weekends, uitstappen,
fietstochten,...
Datum: 22/11/18, vanaf 20 uur
Inschrijven: niet nodig

Kerstmarkt Keulen
Met de autocar rijden we naar Keulen. Daar ben je de hele dag vrij om van de verschillende kerstmarkten en
kerstsfeer te genieten. Een stadsbezoek of winkelen in de stad zijn natuurlijk ook mogelijk.
datum: 1/12/18
prijs: 25 euro pp
Inschrijven: https://www.creactief.be/recreatie/inschrijven-daguitstappen/ of info@creactief.be of op
03/454.28.42

Wandeling Hingene
Hingene ligt aan de Schelde, een mooi wandelgebied met veel water. We wandelen zowel langs de polders,
Scheldedijken als de mooie dorpjes in de buurt.
praktisch:
datum: 15/12/18
afstand wandeling: 17 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 10.30 uur
uur vertrek wandeling: +/- 11.45 uur
uur terug (Mortsel): +/-17.00 uur
eten en drinken: op het einde mogelijkheid om iets te drinken of te eten. Best lunchpakket en drinken
meenemen.
kosten delend vervoer: leden: 4 euro, niet leden 9 euro (wordt betaald bij vertrek aan de chauffeur)
Inschrijven: https://www.creactief.be/recreatie/inschrijven-daguitstappen/ of info@creactief.be of op
03/454.28.42

Babbelavond
Je kan rustig langskomen in café Centrum op de hoek van de statielei en het Gemeenteplein.
Een leuk moment om nog eens wat mensen terug te zien.
Op die momenten kan je ook langskomen voor informatie over de vakanties, weekends, uitstappen,
fietstochten,...
Datum: 20/12/18, vanaf 20 uur
Inschrijven: niet nodig

Ook niet leden kunnen aan de activiteiten deelnemen, ze zijn dan NIET verzekerd.

Wil je lid worden van Creactief Recreatie en genieten van kortingen voor de activiteiten?
Dat kan voor slechts 15 euro per jaar. (steeds 1/10 tot 30/9)
www.info creactief.be/recreatie/ of bel gerust 03/454.28.42
Creactief Recreatie Bremveldlaan 57 2640 Mortsel
03/454.28.42 www.creactief.be info@creactief.be
Maandag en woensdag van 14 tot 17 uur en 18 tot 20 uur

Vrijdag van 14 tot 17 uur

