Bospolder, kleine en grote
put, Ekeren. Ong. 6 km
In tegenstelling tot het bericht op de website gaat onze januari –
nieuwjaarswandeling niet naar Borsbeek maar wel in de nabijgelegen Bospolder in
Ekeren. Achter de hoek als het ware…
Waarom denk je… Wel achteraf is iedereen uitgenodigd op een wandelnieuwjaarsdrink met hapje en drankje. Alle wandel-geïnteresseerden zijn
uitgenodigd in de chalet van Sport Plus (vanaf ong. 15.00 uur)
De Bospolder in Ekeren was vroeger
poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo’n
dertig jaar geleden werd het gebied
opgespoten. Daarna veroverde de natuur
langzaam opnieuw het vernielde gebied.
Graslanden, ruigten, bos en moeras
wisselen er af met ondiepe plassen. In
2002 werd het allereerste Vlaamse
natuurinrichtingsproject afgewerkt.
Door moeras te herstellen en “wielen” of
plassen die ontstaan zijn door
dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller.
Start en aankomst: zondag 21 januari 2018, vertrek om 13.00 uur aan
Bospolder – vertrekpunt, Einde van de
Vierkerkenstraat te 2030 Antwerpen
(Schoonbroek)
Graag even een mailtje als je meegaat,
wandelen@sport-plus.be
Veel plezier,
Tjen,
Sport + - wandelen, kijk even verder…

Ons voorjaar – wandelweekend gaat door in de jeugdherberg van “Bollendorf” Duitse
Eifel, vlakbij het gekende “Müllertal” en enkele kilometers van het Luxemburgse
“Echternach”. Reken maar op “Deutsche Gründlichkeit”.
Van vrijdagavond 16 maart (vanaf 17u) tot zondagnamiddag 18 maart, trekt onze
wandelafdeling naar het Duitse Bollendorf. We verblijven 2 nachten in de verzorgde
Südeifel-Jugendherberge Bollendorf, Auf der Ritschlay 1, 54669 Bollendorf.
Uiteraard weer aan een zeer democratische prijs van €95 p.p. voor volwassenen en
kinderen vanaf 16 jaar. Kinderen t.e.m. 15 jaar betalen €85 p.p.
Niet leden betalen €110; verzekering inbegrepen
Hier is inbegrepen: 2 x avondmaal (vrijdagavond en zaterdagavond), 2 x ontbijt
(zaterdag en zondag), 2 x lunchpakket (van het hotel!), 2 x overnachting en zowel
zaterdag als zondag een prachtige wandeling.
Inschrijven via wandelen@sport-plus.be liefst vóór 20 februari 2018
Inschrijving is pas geldig na betaling op BE81 8600 9043 7324, met vermelding:
“wandelweekend Bollendorf” en de (voor)namen van de deelnemers

