voorjaarsprogramma 2021
Fietsen en wandelen
AVONDFIETSTOCHTEN
We fietsen elke donderdag vanaf 29 april 2021.
Je hoeft niet in te schrijven en meefietsen is gratis. (enkel leden zijn verzekerd)
De tochten zijn tussen 25 en 30 km. We rijden met een gemiddelde snelheid van
16 - 17 km/uur.
Als het weer niet al te best is op donderdag kan je tussen 18.15 en 18.30 uur
bellen naar 03/454.28.42 om te weten of de tocht nog doorgaat.
Praktisch:
Eerste tocht: donderdag 29/4/21
Laatste tocht: donderdag 9/9/21
Vertrekuur: 19 uur (18.30 u op 26/8, 2/9 en 9/9)
Geen avondtocht op donderdag 13 mei
Vertrekplaats: stadsplein Mortsel (fonteinen voor stadhuis)
we rijden in groepjes van max. 2 groepjes van10 personen ivm de
coronamaatregelen. Aanwezigheidsregistratie ter plaatsen verplicht.

HALVE DAG- en DAGFIETSTOCHTEN
Boom - Duffel
Datum:

13 mei 2021

Vertrekplaats:
Stadsplein Mortsel (“Maske”)
Vertrekuur Mortsel: 13.30 uur, verzamelen om 13.15 uur
Afstand:

+/- 45 km

Eten/drinken:

drankje en snack meenemen

Kosten vervoer:

nvt

Inschrijven:

ja, tot 11/5/21, via de site of 03/454.28.42

Minimum aantal:

5 deelnemers

Opmerking:

we rijden in groepjes van max. 10 personen ivm de coronamaatregelen

Antwerpen - Brasschaat
Datum:

5 juni 2021

Vertrekplaats:
Vertrekuur:

Stadsplein Mortsel (“Maske”)
10.00 uur, verzamelen om 9.45 uur

Afstand:

+/- 60 km

Eten/drinken:

lunchpakket en drinken meenemen
Er wordt wel gestopt onderweg om iets te drinken

Inschrijven:

ja, tot 3/6/21, via de site of 03/454.28.42

Minimum aantal:

5 deelnemers

Opmerking:

we rijden in groepjes van max. 10 personen ivm de coronamaatregelen
Indien de coronamaatregelen het nog niet toelaten om onderweg te
stoppen om iets te drinken/toiletbezoek, wordt de tocht verkort naar
een namiddagtocht

wandelingen
Hobokense Polder
Datum:

1 mei 2021

Vertrekplaats:
Vertrekuur:

Parking Station Hobokense Polder (Polderstad)
14.00 uur, verzamelen om 13.45 uur

Afstand:

+/- 10 km

Eten/drinken:

eventueel een drankje en een snack meenemen

Inschrijven:
Minimum aantal:
Opmerking:

ja, tot 22/6/21, via de site of 03/454.28.42
5 deelnemers
we wandelen in groepjes van max. 10 personen ivm maatregelen
Stevige en/of waterdichte schoenen nodig

Bos- en beembenpad
Datum:

24 mei 2021

Vertrekplaats:
Vertrekuur:

spooroverweg Statiestraat – Lint (parking in Torfstraat)
14.00 uur, verzamelen om 13.55 uur

Afstand:

+/- 10 km

Eten/drinken:

eventueel een drankje en een snack meenemen

Inschrijven:
Minimum aantal:
Opmerking:

ja, tot 22/6/21, via de site of 03/454.28.42
5 deelnemers
we wandelen in groepjes van max. 10 personen ivm maatregelen
Stevige en/of waterdichte schoenen nodig

Battenbroek - Walem
Datum:

26 juni 2021

Vertrekplaats:
Vertrekuur:

Brug Walem, Emiel Engelstraat, Walem (kant Mechelen)
11.00 uur, verzamelen om 10.45 uur

Afstand:

+/- 15 km

Eten/drinken:

drankje en lunchpakket meenemen

Inschrijven:
Minimum aantal:
Opmerking:

ja, tot 24/6/20, via de site of 03/454.28.42
5 deelnemers
we wandelen in groepjes van max. 10 personen ivm maatregelen
Stevige en/of waterdichte schoenen nodig

FIETSWEEKENDS

fietsweekend Hulst 19/6 tem 20/6/21
Voor dit fietsweekend vertrekken we vanuit Mortsel. Onze bagage nemen we mee op de fiets. Zaterdag
rijden we richting Antwerpen en het havengebied. We steken de Schelde over en rijden verder via het
Verdronken Land van Saftingen richting Hulst.
‘s Avonds is er zeker nog tijd om Hulst te bezoeken. Op zondag fietsen we terug richting Mortsel
We fietsen per dag 55 a 60 km.
inbegrepen:
verblijf in hotel op basis van kamer en ontbijt, verblijftaksen, uitgewerkte fietstochten, begeleiding,
ongevallenverzekering (enkel voor leden)
prijs: vanaf 75 euro pp

Fietsweekend Nederlands Limburg 30/7/21 tem 1/8/21
Op vrijdagmorgen vertrekken we met de auto richting Nederlands Limburg.
Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag voorzien we fietstochten van 50 a 60 km. Door de prachtige
natuurgebieden van Limburg. We fietsen zowel langs rivieren en kanalen, door de heide, langs nationaal
park De Groote Peel, door de bossen, …
Op zondagavond rijden we terug richting Mortsel.
inbegrepen:
verblijf in hotel op basis van kamer en ontbijt, 2*3-gangenmenu, verblijftaksen, uitgewerkte fietstochten,
begeleiding, ongevallenverzekering (enkel voor leden)
prijs: vanaf 175 euro pp

Fietsweekend Bree 28/8/21 tem 29/8/21
Op zaterdagmorgen vertrekken we met de auto richting Bree. Na aankomst doen we een fietstocht van 55
a 65 km. Door de prachtige natuurgebieden van Limburg. We fietsen zowel langs het water, door de
bossen en in mooie natuurreservaten. ‘s avonds vrij avondmaal. Overnachting met ontbijt.
Op zondag terug een fietstocht van 55 a 60 km.
‘s avonds rijden we terug richting Mortsel.
inbegrepen:
verblijf in hotel op basis van kamer en ontbijt, verblijftaksen, uitgewerkte fietstochten, begeleiding,
ongevallenverzekering (enkel voor leden)
prijs: vanaf 70 euro pp

Voor alle weekends en vakanties kan je online
inschrijven:
https://www.creactief.be/vakantie/
Creactief Recreatie is een afdeling van Creactief vzw.
Waarom zou u lid worden van Creactief Recreatie?
 Steeds als eerste op de hoogte van de activiteiten
 Ongevallenverzekering tijdens de activiteiten
 Gratis of tegen een verlaagde prijs deelnemen
 Je krijgt een attest voor je ziekenfonds.

Word nu lid tot en met 30/9/21 voor slechts 15 euro!
Normale ledenbijdrage: 20 euro/jaar (oktober - oktober)
Creactief Recreatie Bremveldlaan 53 2640 Mortsel
03/454.28.42 www.creactief.be info@creactief.be
maandag 18 tot 20
woensdag van 14 tot 17 uur en 18 tot 20 uur
vrijdag van 14 tot 17 uur

