Zaterdag 28 september 2019
Begeleide wandeling langs de verticale
scheepsliften van het Centrumkanaal, met bezoek
aan de machinekamer van de nieuwe scheepslift van
Strépy-Thieu.
Wandelafstand: ongeveer 15 km
We spreken af in de inkomhal van het
station
Leuven
op
zaterdag
28/09/2019 om 8h10. Van daar nemen
we de trein om 8h33 (spoor 2) naar
Brussel-Zuid/Oostende en daarna de
trein (spoor 20) naar Binche, vertrek
9h30. Aankomst in La Louviere Centre
om 10h20. Als alles volgens plan
verloopt, zijn we rond 17h30 of 18h10
terug in Brussel-Zuid (aansluitingen in
alle richtingen).
De wandeling gebeurt aan een matig
tempo, maar je moet toch een beetje
geoefend zijn om mee te kunnen.
Vertrek = station La Louvière Centre
rond 10h30, einde van de wandeling =
NMBS-halte Thieu.
Samen met de groep
“cheminots”
kopen
we
een
treinbiljet:
heen:
Leuven/Brussel-La Louvière Centre en terug: Thieu-Brussel/Leuven. Onderweg is er
een pauze met lichte maaltijd en de nodige drank voorzien.
We wandelen langs de 4 oude scheepsliften (Unesco-werelderfgoed) en in de namiddag
bezoeken we de nieuwe Scheepslift van Strépy-Thieu (die de vier oude scheepsliften
vervangt, de nieuwe is de hoogste ter wereld).
We maken vandaag kennis met een deel van het waterwegennet van België. Merkwaardig
genoeg is het in de streek van La Louvière waar het bevaarbaar waterwegennet van België
zijn hoogste punt bereikt, 120m boven de zeespiegel, op de waterscheiding tussen het
Schelde- en het Maasbekken. Vanaf hier gaat het alleen maar bergaf langs het
Centrumkanaal met zijn verticale scheepsliften (op 28 september) naar Mons en Tournai aan
de Schelde.
Inschrijven is gratis via de website. Voor eventuele inlichtingen kan je terecht bij ons
Reservistenlid Philippe Bulinckx (philippe.bulinckx@b-rail.be), 0477 33 09 73.
Kosten zelf te dragen: het treinticket H/T vanaf Leuven ca 16.- € en middageten.

Sterk aan te bevelen aan onze jonge leden om de militaire en
culturele groepsgeest te steunen. Inschrijven voor 1 september !

