Het Sint-Annabos en het Galgenweel : groene longen van “

A ”.

ANTWERPEN - LINKEROEVER
Zondag 10/11/2013

Linkeroever is het buitenbeentje van de stad : aan de andere kant van de Schelde biedt de wijk een
prachtig zicht op de Antwerpse skyline. De wijk geeft door haar brede lanen een geweldig ruimtegevoel
en de weides, het Sint-Annabos en het Galgenweel zorgen voor een overdosis groen.
Jong en oud voelt zich hier thuis. Meerdere nationaliteiten kleuren Linkeroever. Kinderen kunnen zich
uitleven op meer dan twintig speeltuintjes en iedereen is welkom in het ontmoetingscentrum Top Hat. Op
het Galgenweel kunt u leren surfen en zeilen (met zicht op de skyline!) en komt u veel joggers tegen.
De toekomst van Linkeroever ziet er veelbelovend uit. Aan het Galgenweel zijn de werken gestart voor
een gloednieuwe woonwijk met 400 eengezinswoningen met tuin, 1.000 appartementen en veel ruimte
voor sport en ontspanning. Daarnaast wordt er een gloednieuw park aangelegd. De woonwijk Regatta
wordt een voorbeeldproject waar veel mensen nieuwsgierig naar uitkijken.
Linkeroever heeft alles waarvoor u vaak ver op vakantie gaat : het Sint-Annastrand met een fijne
strandpromenade, een openluchtzwembad en het zeilmeer Galgenweel.
Onze vriend Frank (sinjoor in hart en nieren èn fervent wandelaar/gids/wandelende encyclopedie met een
zwak voor geschiedenis èn ons allen bekend) neemt ons mee voor een dagtocht op ‘zijn’ linkeroever.
Practische info :
Waar en wanneer : zondag 10/11/2013 afspraak aan Sint-Annastrand (grote parking, rechts naast Gloriantlaan, dicht bij de
Schelde)
De wandeling start stipt om 10u00.
Onze afspraakplaats is als volgt te bereiken :
- met openbaar vervoer : trein tot Antwerpen-Centraal en dan verder met metrotrams 9 of 15 station Frederik Van Eeden; of
bus 36 (nadere info bij Frank : 03/219.07.32);
- met eigen vervoer : via Zelzate (snelweg E34) tot Antwerpen (Linkeroever); aan de verkeerslichten vóór de Waaslandtunnel,
linksaf August Vermeylenlaan, rechtsaf Esmoreitlaan, linksaf Gloriantlaan, richting Schelde.
Wandelafstand : +/- zo’n 18 kilometer, goed voor een ganse dag zwervend wandelplezier.
We nemen onze picknick (eten+drank) mee voor ergens onderweg (eventueel ook een grote plastieken vuilzak om op de grond
te leggen en zo droog onze boterhammekes te kunnen opeten);
Deelnameprijs : 1,5 Euro per persoon (lid FinaGent2),
Na de wandeling kunnen zij die dat wensen, samen iets gaan eten; meer bijzonderheden volgen in het ‘geheugensteuntje’.
Organisatie :
Johan Van de Velde – Gidsbeurt door Frank (tel 03/219.07.32),
Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222; email : johan.vandevelde@minfin.fed.be

