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ZET MAAR IN DE AGENDA! 
In 2020 komen Natuurvrienden elkaar tegen op de Ontmoetingsdagen 

4 april 2020 - Natuurvrienden Ontmoetingsdag: Sint-Niklaas op z'n best 

organisatie: Natuurvrienden Sint-Niklaas 

locatie: Volkshuis Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas (op 5 min. van het station) 

Programma: 

9u30: Ontvangst met koffie 

Voormiddag keuze: 

- Natuurwandeling 

- Onze breistad: bezoek aan breimuseum met een vertelling van een werkneemster van Tricot Lily. 

- We stellen rond 12u30 Reinaert voor met een kort verhaal. 

- Eetmaal: Kip met frietjes 

Namiddag keuze: Schilderen,boetseren,volksspelen en dans. 

Afsluiten van de dag met vreugdevuur en Natuurvriendenliederen. 

Elke afdeling schrijft in tot 25 maart en vraagt aan zijn leden wat zijn/haar keuze is. Dit voor de praktische 
organisatie. Deelnameprijs: 20 €. Hoe bereik ik de plaats van afspraak? Openbaar vervoer: station op 5 min 
afstand. Als je het station verlaat neem de straat aan de overkant van de staat links aanhouden. Vermorgen-
straat over kruispunt 100 m tot plaats afspraak. Met de auto: zowel Antwerpen als Gent: neem afslag Sint-
Niklaas centrum. Rij uiterst rechts en neem N70. 
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Hierna onze fietskalender voor 2020 
 
Op 19 April  wordt er gestart met Erna / Walter als begeleider 

Op 03 Mei  neemt Marc ons mee voor een gezellige fietsdag 

Van 17 tot 20 Mei rijden de 17 deelnemers hun fietsvierdaagse met Roland voorop 

Op 07 Juni zullen Adrien en Jeannine ons een leuke fietsdag bezorgen 

Op 21 Juni doen we het met Roland vooraan 

op 12 Juli is het de beurt aan Patrick en Marianne om ons te begeleiden 

Op 26 Juli is het een fietsdagje waarop Patrick (Ocket) ons op sleeptouw neemt 

Op 09 Augustus volgen we een dagje Nicole op de fiets 

Op 23 Augustus zullen Fons en Evelien ons mooie fietsroutjes laten ontdekken 

Op 06 September is het de afsluiter van het fiets seizoen onder leiding van Jean en 
Christiane. 

 

 
Ook dit jaar starten onze tochtjes (60 à 70 km) steeds om 10 uur aan ons Monu-
mentje (zie ook gegevens bladzijde 5) met in de voormiddag een gezellige aperostop, 
s'middags eigen picknick in een plaatselijk café, om rond 17 uur te eindigen en nog 
even na te genieten bij een frisse pint in café Armenonville.  (Zie ook Zeester 02) 
 
Roland 
 
 
 

Natuurvrienden ontmoetingsdag 04 April 2020 

Ontmoetingsdag in Sint Niklaas! 

 
Zie info op blz 2! 
Wie interesse heeft graag het bestuur contacteren voor 15 maart. 
Zie gegevens blz 4! 
De trein vertrekt om 08.09 in Oostende, om 08.25 in Brugge en we zijn om 
09.24 in Sint Niklaas.  Trein terug steeds 35 min na uur. 


