Nieuwsbrief nr. 2 – 13 maart 2020
Woord van de voorzitter
Na de reacties op de eerste nieuwsbrief gaan we
evalueren. We hebben vele positieve reacties
gekregen, maar ook enkele opmerkingen. Zo zouden
we, aan iedereen die een e-mailadres heeft, willen
vragen om dat door te geven. Dit om de portkosten
nog verder omlaag te krijgen.( het opzenden van 1
nieuwsbrief, als hij niet te dik is, kost ons toch nog
steeds € 1.) Wilt u enkel de nieuwsbrief krijgen en
voor de rest geen informatie, laat dat dan weten. Er
is ook gevraagd om een papieren versie van de
nieuwsbrief in het clublokaal te leggen. We zullen dan
ook telkens een aantal exemplaren klaar leggen die je
kan mee nemen. Voor zover de nieuwsbrief. Wat de
inschrijvingsformulieren betreft, proberen we die mee
op te sturen, en anders liggen er altijd klaar in het
clublokaal. Verder hopen we jullie terug te zien op
onze Klinkaerttocht op zaterdag 28 maart.
Leo

Drie Rivieren natuurtocht te Rumst op 1 mei
5 km
9 km

15 km

19 km

22 km

26 km
Start
Vertrek
Auto :

hier wandel je via rustige wegen in Terhagen,
ende Rupeldijk. Deze wandeling is geschikt voor
rolstoelen.
hier ga je eerst richting Rumst via de Rupeldijk om
zo naar de rustpost te wandelen , om daar na via
het natuurgebied de Oude Nete-arm terug te
wandelen richting Terhagen.
hier volg je eerst de 9 km maar na de Oude Netearm wandelen je verder via het Battenbroek terug
naar de rustpost om zo terug te wandelen naar
Terhagen.
hier volg je de 9 km maar na de Oude Nete-arm
wandelen we richting het domein van Roosendael
om daarna verder te wandelen met wandelaars
van 15 km.
hier wandelen we eerst samen met de wandelaars
19 km maar na het domein Roosendael wandelen
we veder naar het natuurgebied de mosterdpot in
Duffel om zo veder te wandelen met de 19 km.
hier volg je voornamelijk de 22 km maar we
maken nog een omweg via de spildonkvijver.
Clublokaal Korte Veerstraat 2, 2840 Terhagen
7 TOT 15 uur aankomst tot 18 UUR
E19 afrit 8 Rumst richting Terhagen
A12 Boom richting Terhagen

Grote ruime parking op 50 m. van de start
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Sterwandeling 12 april 2020
Kleiputtentocht SCHORRESTAPPERS
Wandeling langs de boorden van de Rupel en de
ongerepte natuur van Boom, Rumst, Terhagen
en omgeving
Wanneer
Vertrek

Zondag 12 april 2020
PRD De Schorre
Schommelei 1 - Boom
Vertrekuur
Tussen 8u00 en 15u00
Afstanden
4-7-9-12-14-21-28 km
Sticker
30 eurocent
Inschrijving leden
1,50 euro
Inschrijving niet-leden 2,00 euro
Kinderen tot 12 jaar
gratis
Geschenk
Gratis versnapering voor
iedere wandelaar
Beschrijving van het parcours:
4km: toegankelijk voor rolwagens
7en 9km: door De Schorre, park van Boom, Bos N
en de Rupeldijk
12km: door de Schorre, de voormalige kleiputten
Terhagen (via de trage weg Keibrekerspad) en de
Rupeldijk
14km:Door de Schorre, park van Boom, de
voormalige kleiputten Terhagen (via de trage weg
Keibrekerspad), bos N, Predikherenhoevebos en de
Rupeldijk
21km: door de Schorre, weilanden in Reet (via de
uitkijktoren van Rumst), de voormalige kleiputten
Terhagen (via de trage weg Keibrekerspad), bos N,
de Rupeldijk, park van Reet, Predikherenhoevebos
en het bos van Rumst
28km: door de Schorre, weilanden in Reet (via de
uitkijktoren van Rumst), de voormalige kleiputten
van Terhagen (via de trage weg Keibrekerspad), bos
N, de Rupeldijk, park van Reet,
Predikherenhoevebos, bos van Rumst en het
Reukenspad in Aartselaar

Clubhuis
Beste Leden,
Door de corona heisa. Zijn wij
verplicht van ons clublokaal te sluiten
tot en met 03/04.
Onze kaartnamiddag van 04/04 gaan
we preventief schrappen.
Onze Bingoavond van 25/04 wordt
verzet naar een latere datum. wij
hopen samen met jullie dat het rap
allemaal onder controle is. Deze
situatie wordt op de voet gevolgd.
Moest het sluitingsverbod na 03/04
van kracht blijven wordt dit zeker nog
gecommuniceerd.
Mitchell
Agenda
04/4 kaartnamiddag afgelast
25/4 bingoavond latere datum
+++

Clubkalender 2020
Vrijdag 1 mei
Drierivierentocht Rumst
Zondag 28 juni
Piet Van Akentocht Rumst
Zondag 23 augustus
Zimmertocht Lier
Zaterdag 17 oktober
Clubwandeling
Zaterdag 12 december
Lier in het donker
Zondag 20 december
Verdwenen Gehuchtjestocht
Rumst

Busreis Kinderdijk

Busreis

Wat de busreis naar Kinderdijk betreft, hebben we al
30 inschrijvingen. Wacht dus niet tot de laatste week
om in te schrijven. We horen pas of we een groter bus
kunnen krijgen als er een tiental mensen niet mee
kunnen.

Sterwandeling

Er liggen ook hiervoor inschrijvingsformulieren in het
clublokaal

Zaterdag 6 juni
Molenwaardtocht Kinderdijk
Zondag 12 april
Kleiputtentocht Boom

Clubfeest

Zaterdag 26 september

Klinkaerttocht afgelast door Corona virus
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