MOVE IT! ANTWERPEN
De Antwerpse Parantee-Psylosclubs nodigen je
uit om via diverse themawandelingen de mooie
natuur op Linkeroever te ontdekken.
’s Middags wordt er gepicknickt en kunnen er
volkse spelen gespeeld worden.

1,5 €
inschrijven verplicht

Donderdag 18 november 2021
Samenkomst: Sint Anneke Centrum

MOVE IT! ANTWERPEN

Concept
Na de gesmaakte editie van 2020 komen we terug met een attractieve
maar laagdrempelige Move it! Antwerpen.
Je kan kiezen uit diverse themawandelingen. Zo verkennen we, met het
Sint Anneke Centrum als uitvalsbasis, de mooie natuur op Linkeroever.
Na het wandelen wordt er samen gepicknickt en is er mogelijkheid om nog
enkele leuke beweegactiviteiten uit te proberen. O.a. volksspelen en
memoride (virtueel ﬁetsen op de ﬂanken van de Mont Ventoux of door je
geboortedorp) staan op het programma.
Praktisch

•

9u30-10u30: onthaal in het Sint Anneke Centrum (Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen). Je zal de vlaggen/banners zien hangen. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag.

•

Openbaar vervoer: het knooppunt Halewijn ligt op 200 m. Dit wordt bediend door diverse tram- en buslijnen.

•

Veel parkeerplaatsen voor de deur (let op: blauwe zone). Te voet of per ﬁets doorheen de voetgangerstunnel is natuurlijk een prima alternatief!

Je kan kiezen tussen volgende themawandelingen:

•

Natuurwandeling met gids, via de Middenvijver en natuurgebied het Rot - 2u.

•

Intuïtieve wandeling: een wandelcoach verbonden aan de Herstelacademie neemt je mee op pad en
inspireert deelnemers om in de natuur hun eigen kracht te ontdekken - 2u.

•

Panoramische wandeling: op een gezapig tempo wordt natuurgebied Het Galgenweel verkend - 2u.

•

Grote wandeling: via Het Galgenweel en Burcht wandelen we tot in Kruibeke. Vandaar nemen we de
waterbus terug naar het Sint Anneke Centrum. We picknicken onderweg - 4u.

Meer info & online inschrijven (uiterlijk 10/11): www.parantee-psylos.be/activiteiten/move-it-antwerpen-2021
Contact: Wim Wolfs (DC De Ridder) - 0470 73 75 40 / 03 238 97 17 - wim.wolfs@antwerpen.be

