programma voorjaar 2020
Wandeling Eindhout – de Merode
Een leuk cadeau van de familie de Merode, 500 kilometer prinseerlijk platteland waar iedereen van kan
genieten. Een fantastisch brok groen op de grens van de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.
In Laakdal golft het landschap zachtjes op een neer, de riviertjes Kleine en Grote Laak kronkelen richting Grote
Nete. Dit wordt onze eerste wandeling van 2020!
Een wandeling van ongeveer 13 km.
praktisch:
datum: 18/1/20
afstand wandeling: 13 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 10.30 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: 7 euro, niet leden 12 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

Wandeling Kalmthoutse heide
De Kalmthoutse Heide is één van de oudste en grootste natuurreservaten van Vlaanderen. Het is een
zeldzaam relict van het eens zo uitgestrekte Europese heidelandschap. De “achtertuin van de Antwerpenaren”
heeft zich in de voorbije jaren ontwikkeld tot een echte publiekslieveling. Tijdens je tocht kan je talrijke zeldzame
dier- en plantensoorten ontdekken. Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door dit Kempens pareltje.
praktisch:
datum: 1/2/20
afstand wandeling: 15 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 10.30 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: 5 euro, niet leden 10 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

Stadswandeling Brussel
Brussel is meer de Grote Markt en Manneken Pis, meer dan de Sint-Michiels en St. Goedelekathedraal, de
Wetstraat, De Beurs,…. Daarom wandelen we vandaag ook langs de minder bekende en minder bezochte
plekjes van Brussel. We gaan langs de Hallepoort, de enige overgebleven stadspoort van Brussel. Hoewel de
wandeling maar een 11 tal kilometer is, zullen we onze tijd zeker nodig hebben om al dat moois te bekijken.
Trek zeker comfortabele wandelschoenen aan, want je zal al snel merken dat het niet overal vlak is in Brussel.
We nemen de trein naar Brussel!

praktisch:
datum: 7/3/20
afstand wandeling: 11 km.
vertrekplaats: Station Mortsel Oude God
uur vertrek: afspraak aan het station om 9.00 uur, trein vertrekt om 9.18 uur.
uur vertrek wandeling: Brussel centraal: 10.00 uur
uur terug (Mortsel): +/-18.30 uur
eten en drinken: Onderweg is het zeker mogelijk om iets te drinken of te eten. Lunchpakket en drinken
meenemen kan zeker ook.
kosten: treinticket (richtprijs 8.5 euro)
Inschrijven: via https://www.creactief.be/recreatie/inschrijven-daguitstappen/ of info@creactief.be of op
03/454.28.42

Voorstelling fietsprogramma 2020
Vandaag ben je welkom in het secretariaat van Creactief.
We stellen het fietsprogramma voorjaar en zomer 2020 voor. Zowel over de dagtochten als de verschillende
fietsweekends kan je hier info krijgen. Natuurlijk ook over de andere vakanties en weekends.
Je bent natuurlijk ook welkom om gewoon een babbeltje te doen en dit alles bij een drankje aan zeer
democratische prijzen.
Datum: 26/3/20, vanaf 19 uur
Inschrijven: niet nodig

Wandeling Mürringen
Vandaag trekken we naar de Hoge venen. We maken ene mooie wandeling vanuit Müringen, op enkele
kilometers van de Duitse grens. We vertrekken richting de vallei van de Jansbach. De afdaling duurt lang en
wordt opgevrolijkt door het onweerstaanbare gekabbel van het riviertje. Dan begint ineens het pad te stijgen en
wandelen we verder door prachtige dennenbossen, langs mooi riviertjes, vaan eentonigheid is hier zeker geen
sprake.
praktisch:
datum: 29/3/20
afstand wandeling: 15 km.
vertrekplaats (meerijden): Mortsel Bremveldlaan, Mortsel Oude God, Berchem station
uur vertrek (vervoer): Mortsel, 8.30 uur
uur vertrek wandeling: +/- 11.00 uur
uur terug (Mortsel): +/-19.00 uur
eten en drinken: op het einde mogelijkheid om iets te drinken of te eten. Best lunchpakket en drinken
meenemen.
kosten delend vervoer: leden: 13 euro, niet leden 18 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

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 20 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

