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Zondag 31 mei 2015
Zaffelare (Lochristi)
met bezoek aan het LOS
(sierteeltmuseum)

Opgelet : deze wandeling gaat door op zondagnamiddag 31 mei (en niet op 30 mei zoals voorheen
aangekondigd). Ze wordt geleid door Luc en niet door Hans, door onvoorziene omstandigheden.
Wie graag de bloemetjes buitenzet komt in Lochristi ruimschoots aan zijn trekken. Als je op de E17 de
afrit 11 neemt, zal je aan de vele serres en landerijen onmiddellijk zien dat je in de bloemengemeente bent
aangekomen,. Die fleurige koers vaart Lochristi al zo’n 200 jaar.
Bezoek aan het LOS. :We worden ontvangen in het LOS door onze gids Willy, die ons tal van anecdotes
zal vertellen. Het sierteeltmuseum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse
belang van deze streek. Via een aantal markante historische figuren, maak je kennis met de geschiedenis
van de sierteelt. Verder kan je er de voornaamste bloemen (azalea, camelia, begonia’s en orchideeën) van
dichtbij bekijken. Deze tuin vormt midden in het dorp een groene long van 6500 m². Je vindt er ook een
mattenkot, en verschillende serres die onderdak bieden aan tal van historische werktuigen uit de
sierteeltsector. Na het bezoek aan het LOS en het nuttigen van een drankje maken we een wandeling in
de buurt van ongeveer 6 km.
Wat betreft het eten : belangrijke mededeling
Na de wandeling worden we ontvangen in café Sint Hubertus bij Chantal. Zij zal zorgen voor lekkere
frietjes en wij zorgen voor vol-au vent of balletjes in tomatensaus die we ter plaatse kunnen opwarmen.
Graag in de mate van het mogelijke een seintje met uw keuze, teneinde onze aankopen te kunnen doen.
We gaan ook rekening houden met een beperkt aantal onverwachte deelnemers.
Samenkomst : 13h30 kerk aan de kerk van Zaffelare
Kostprijs wandeling :5 € per persoon (inclusief wandeling en bezoek aan LOS)
Hoe te bereiken:
Neem de N70 Antwerpsesteenweg, richting Beervelde N449, langs het kasteel van Zaffelare naar de kerk
van Zaffelare
(Zaffelaredorp 83, 9080 Lochristi – Zaffelare).
Inlichtingen :
Maerrem Myriam : telefoon werk 0257 92813 of 0499 41 37 73 of maria.maerrem@minfin.fed.be
of : Van Limbergen Luc 0497 94 55 23 of vanlimbergenluc@gmail.com

