
 
Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de 
toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet 
akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen. 
Dank voor uw begrip.  

 

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! 

 

172. DONDERDAG 30 JANUARI 2020        Onze gids: Fons van Boxel 

 
Turnhout: We wandelen tussen de vennen.  Deze wandeling brengt je langs het Koei- en Zandven.  
het Zwart water , de uitkijktoren aan de Grote en Kleine Klotteraard en Klein  Kuylen.  Dit zijn enkele 
van de vele hoogtepunten van het Turnhouts Vennengebied. 
Het vennengebied is een overblijfsel van wat ooit een uitgestrekt heidelandschap was.  We vinden er 
venplanten, venoevervegetaties, natte heide met veenslenken, droge heide ….. 
We maken een eerste wandeling van +/- 7 km rond enkele vennen.   We komen dan terug naar de 
Engelandhoeve om iets te drinken. 
Na onze stop maken in een bosrijk gebied nog een wandeling van 3.5 km. 

Vertrek en Parking:  Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout. 
Op het einde van de ring van Turnhout naar rechts richting Baarle Hertog/Nassau. 

 

173. DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020                      Onze gids: Ludo Verswijfel 

Keiheuvelwandeling – De mooiste wandeling van de provincie Antwerpen volgens de lezers van VAB-
magazine. 

We maken twee lussen van ca. vier á vijf kilometer.  De eerste lus is een deel van de 
Keiheuvelwandeling,  een toer rond het vliegveld. 

Je stapt door een weids landschap met spectaculaire zandvlakten, vennen en duingraslanden. 
Insecten en vogels, van de boomleeuwerik tot de nachtzwaluw, voelen zich hier thuis. Geniet ‘s 
zomers van een zee van purperen heidebloempjes en snuif de gezonde boslucht van de geurende 
dennenbomen op. 

Met de tweede lus beklimmen we de Keiheuvel en stappen we rond de voormalige Sint-Janskerk van 
Gerheide Balen,  De Sint-Janskerk was een modernistische bakstenen kerk met een vijfhoekige 
plattegrond in strakke architectuur, die werd ingewijd in 1973. Architect was P. Neefs.  Gelet op het 
steeds lagere bezoekersaantal werd besloten deze kerk te ontwijden en een andere functie te geven. 
In samenwerking met architect Bartel Jennen uit Balen werd het kerkgebouw gerenoveerd en 
omgetoverd tot dertien wooneenheden. Het bestaat uit zes studio’s, zes appartementen met één 
slaapkamer en een appartement met twee slaapkamers. Daarnaast heeft elke wooneenheid nog een 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/1973


individuele bergruimte en zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals een fietsenberging en een 
carport            
 Via dennenbossen en de Keiheuvel keren we terug naar de startplaats. 

Startpunt:  Parking vliegveld Keiheuvel,  

                    d.i. aan Taverne De Kei , 17de Esc. Licht Vliegwezenlaan 8, Balen. 

 

(Taverne is open vanaf 12 uur) 

 

  
 

174. DONDERDAG 26 MAART 2020         onze gids: Leo en Liliane Van Praet-Callens 

 

Vertrek: Puts Meuleke Putseweg 50, 4641 SL Ossendrecht, Nederland 
Wegbeschrijving 
Via A12: afrit 13 Stabroek →N111 richting Putte → kruispunt N11richting Putte 
Voorbij grens 5km rechtdoor (N289) 
Via E19: afrit 5 (kleine bareel) → N11 richting Kapellen vanaf hier 17 km deze weg volgen 
 
De wandeling in 2 delen (6km & 5km) gaat langs het Zwaluwmeer en over stuifzandgebied 
met hoogteverschillen. Een prachtig landschap met soms weidse uitzichten. 
We houden onze stop in het restaurant van het vakantiepark ‘Familyland’ via de grote weg 
op 3km van Puts Meuleke. Eventuele deelnemers die het tweede deel niet meewandelen 
kunnen hier na de wandeling worden opgehaald. 
 
         

  WE WANDELEN IN 2020 OOK:  

           

175 donderdag 30 april  
176 dinsdag 28 mei  
177 donderdag 25 juni  

     

 Geen  wandeling juli  

 Geen     wandeling augustus  
     

178 donderdag 24 september  
179 dinsdag 27 oktober  
180 donderdag 26 november  
181 donderdag 29 december   

 

Gegevens volgen later! 


