
Kalender activiteiten NP Velpe-Mene 2022 
versie 11 februari 2022 bis. Def  

 

‐ In het groen wat nog moet ingevuld worden. In het grijs: datums waarmee we als afdeling 
rekening moeten houden 

‐ Ontbreken ook nog bij een aantal activiteiten: de beschrijvende tekstjes 
‐ Blauw zijn grote publieksactiviteiten van de afdeling 

Voorafgaand: 

- Elke vrijdagavond 19u00: NATUUR.CAFE in De Gors 
- Vanaf 22 mei tot 2 oktober elke zondagnamiddag vanaf 13u30 in de Gors: NATUUR.café in 

De Gors 

Januari 

Februari 

Zondag 13 februari 2022: winterwandeling Rozendaalbeekvallei, 13u30, De Gors, Metselstraat 75, 
Vissenaken, org. NP Tienen 
Koude wandeling in Rozendaalbeekvallei in Vissenaken met warme en koude, sterke en zwakke 
opkikkers onderweg en na de wandeling gezellig uitblazen in Natuur.Café De Gors. 
De kinderen zoeken het parcours aan de hand van opdrachten die samen met de ouders opgelost 
worden. 
Natuur.Café De Gors open na de wandeling. Consumpties in De Gors zijn te betalen. 
Info: www.velpe-mene.be/tienen//20220213-rdbv-winterwandeling.htm 

Zaterdag 19 februari 2022: AV van NPOB. Excursie Dunbergbroek (Hagelandse Vallei), met vertrek 
om 13u30 (aan Uythemmolen: grens Wezemaal-Holsbeek), duur ca. 2,5 uur, gevolgd door een korte 
receptie in open lucht, zodat rond 17u00 kan worden afgesloten en iedereen tijdig naar huis kan.  Het 
officiële online gedeelte wordt dan gestart om 20u00. 

Zondag 27 februari: wandeling/excursie voor de leden Natuurpunt Velpe-Mene,14u00, kerk Hoksem. 
Gezien de formele afdelingsalgemene vergadering online doorgaat, willen we via een 
afdelingswandeling wel alle geïnteresseerden kansen geven om toch de nodige contacten te leggen 
onderling en met het bestuur van afdeling en kern. We spreken af om op 27 februari als deel van de 
jaarlijkse afdelingsvergadering een terreinexcursie te doen waar we het concrete werk op het terrein 
tonen. We tonen zowel het succesvolle gevoerde natuurbeheer in de vallei van de Mene-Jordaan als 
de ambitieuze plannen voor de uitbouw van robuuste natuur in het kader van de ruilverkaveling 
Willebringen met het Pertseveld, Zegelberg enz. Hierop verwachten we alle actieve leden en 
geïnteresseerden die in 2022 mee de vereniging Natuurpunt Velpe-Mene willen maken. 
Info: natuurpunt@velpr-mene.be 
Inschrijven via link: https://natuurpuntoostbrabant.us12.list-
manage.com/track/click?u=15bd7251ba268dfdb87ffacc3&id=00ccc43726&e=61db221b7d 

Maandag 28 februari 2022: Start korte vogelcursus ‘Vogels in onze omgeving’ door Philippe Smets, 
3 lesavonden in CC De Velpe Velpestraat 47, Bierbeek en 3 excursies in vogelrijke gebieden in de 
regio. Org. Natuurpunt Bierbeek i.s.m. Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

De 3 lesavonden gaan door op maandagavonden telkens van 19u30 u. tot 22u30: 

‐ 28 februari: thema’s: “Hoe vogels kijken” (welk materiaal, verrekijker, telescoop, 
determinatie gidsen,..) en 'Watervogels' 

‐ 14 maart: ‘Zangvogels’ 
‐ 28 maart: ‘Roofvogels en uilen’ 



 
Tijdens de 3 excursies op zaterdagvoormiddagen van 9u00 tot 12u00 worden volgende gebieden 
bezocht: 

‐ 5 maart: Zoete Waters en Heverleebos te Oud-Heverlee. Afspraak: Maurits Noëstraat, 
kruispunt bij Waversebaan 

‐ 19 maart: Vijvers Noord- en Zuid te Oud-Heverlee.  Afspraak bij het station van Oud-Heverlee 
in de Boomgaardenstraat 

‐ 2 april: Vijvers van Abdij Van Park. Afspraak: binnenkoer van de abdij, ingang langs de 
Geldenaaksebaan.   

Het aantal deelnemers wordt beperkt. 

Deelnameprijs, uitgebreide syllabus inbegrepen, bedraagt: 
- 40 € voor Natuurpunt leden, lidmaatschap Vogelwerkgroep Oost-Brabant inbegrepen. 
- 60 € voor niet-leden Natuurpunt, lidmaatschap NP en Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

inbegrepen. 
Te betalen op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, IBAN BE24 3300 1135 7138 
Info: Philippe Smets, cursusleider en lesgever 0475 60 55 43 of Esther Buysmans, tel. 016 46 23 36 of 
0475 33 51 70 of marcel.jonckers2@telenet.be 

Maart 

Woensdag 2 maart 2022: Lokale Algemene Vergadering online, 20u00 
Alle ingeschrevenen van de afdeling via de link krijgen een uitnodiging met de zoomlink en woensdag 
2 maart voor vergadering nog een elektronisch stembiljet. 
Inschrijven via link: https://natuurpuntoostbrabant.us12.list-
manage.com/track/click?u=15bd7251ba268dfdb87ffacc3&id=00ccc43726&e=61db221b7d 

Zaterdag 5 maart 2022: eerste excursie vogelcursus, 9u00-12u00, Zoete Waters en Heverleebos te 
Oud-Heverlee. Afspraak: Maurits Noëstraat, kruispunt bij Waversebaan 

Zaterdag 12 maart 2022: NP-Congres in Flanders Expo, Gent 

Maandag 14 maart 2022: tweede les vogelcursus, 19u30-22u30, polyvalente zaal, CC De Velpe 
Velpestraat 47, Bierbeek 

Zaterdag 19 maart 2022: tweede excursie vogelcursus, 9u00 tot 12u00, Vijvers Noord- en Zuid te 
Oud-Heverlee.  Afspraak bij het station van Oud-Heverlee in de Boomgaardenstraat 

Zaterdag 19 maart 2022: Uilenwandeling, 19u, kerk Bunsbeek. Bunsbeekdorp, Bunsbeek, org. NP 
Glabbeek. 
Maart is een perfecte maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer 
met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner. Ze laten daarbij frequent 
van zich horen. In Bunsbeek wandelen we langs velden, boerderijen en de Paddepoel in de 
Velpevallei met nog talrijke kleine landschapselementen. Dit is een landschap waarvan de uilen 
houden. Hierbij passeren we verschillende broedplaatsen van 4 uilensoorten: Kerkuil, Steenuil, 
Ransuil en Bosuil. 
Gids: Peter Collaerts, 0477 37 04 50 of peter.collaerts@scarlet.be 

 

Zaterdag 26 maart 2022: Nacht van de steenuil, 19u00-22u00, Buurthuis Willebringen, 
Willebringsestraat 34, 3370 Boutersem, org. NP Boutersem i.s.m. met Steenuilenwerkgroep  
In heel Vlaanderen kan je op 26 maart 2022 deelnemen aan de Nacht van de Steenuil. Zin om het 
dapperste uiltje van Vlaanderen te ontdekken?  
Op de Nacht van de Steenuil maak je kennis met het kleinste en sympathiekste uiltje van Vlaanderen. 



Deze rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als broedplaats en wordt 
actief in de vooravond. Dit en nog vele andere zaken beleef je op de Nacht van de Steenuil. 
Begeleider: Philippe Smets, 0475 605 543 

Zondag 27 maart 2022: Tiense valleiwandeling, 10u00 (tot 15u00) voorkant station, Stationplein, 
Tienen, org. NP Tienen 
Wandel-weg van station van Tienen naar Natuur.huis De Gors in Vissenaken en terug. Met ‘s middags 
picknick in De Gors! 
Info: John Vankeijenberg, 0488 99 32 69, john.vankeijenberg@gmail.com en Guido Martens, 016 82 
27 76, giedomar@gmail.com 

Maandag 28 maart 2022: derde les vogelcursus, 19u30-22u30, polyvalente zaal van De Velpe, 
Opvelp-Bierbeek 

April 

Zaterdag 2 april 2022: derde excursie vogelcursus, 9u00 tot 12u00, binnenkoer van de abdij, ingang 
langs de Geldenaaksebaan, Heverlee.   

Zondag 3 april 2022: Voorjaarswandeling Meldertbos, 14u00, kerk van Meldert, org. NP Hoegaarden 

Zondag 3 april 2022: Dauwwandeling met spek en eieren, 7u00, St Lambertuskerk Lovenjoel, Ontbijt 
in Scoutslokalen, Kerselarenlaan 2a te Lovenjoel org. NP Bierbeek. 
Info: Esther Buysmans 
Bijzondere aandacht 

Zondag 10 april 2022: Taartenslag (af te halen) en Vroege Vogelwandeling, org. NP Glabbeek i.s.m. 
NP Tienen   
Het Natuurpuntgebied Paddepoel, ondertussen al meer dan 80 hectaren groot, wordt door 
Natuurpunt Velpe-Mene ontwikkeld tot een uniek natuurgebied met een hersteld moeras, 
bloemrijke weilanden, ruigtes, bosjes en struweel. De afgelopen jaren mochten we ondervinden dat 
heel wat dorpsgenoten het gebied hebben leren kennen. De “oude” Paddepoel is één van de mooiste 
schraalgraslanden die je kan vinden met een schatkamer aan zeldzame planten, het moeras herbergt 
ondertussen heel wat zeldzame broedvogels waaronder Blauwborst, Bruine Kiekendief en Cetti’s 
Zanger, het Scholbemdbos is rijk aan voorjaarsbloeiers met in het vroege voorjaar een wit tapijt aan 
Bosanemonen en Sleutelbloemen die een gele toets aanbrengen, de graslanden zijn een van de 
laatste bolwerken in ons land voor de Wulp. Om dit uniek gebied op de grens van Glabbeek en 
Tienen te beheren en uit te bouwen zijn financiële middelen onontbeerlijk. Al meer dan 10 jaren 
organiseerden we hiervoor ons ondertussen vermaarde “Hagelands Ontbijt”. Echter kon dit al 2 jaren 
niet doorgaan en door de onzekerheid die ons ook in 2022 mogelijk te wachten stond, zagen we ons 
genoodzaakt om de editie van dit jaar ook niet te laten doorgaan. Om de inkomsten hiervan te 
compenseren organiseren we dit jaar daarom een heuse Taartenslag. De kernen Glabbeek en Tienen 
van Natuurpunt Velpe-Mene zetten hier samen hun schouders onder.  
VM: afhalen taarten in het parochiecentrum Bunsbeek: Bunsbeekdorp, Bunsbeek 
NM: afhalen Natuurpunthuis “De Gors”: Metselstraat 75, Vissenaken  

Vroege vogelwandeling 
Wil je voor dat je met je taart naar huis rijdt het gebied leren kennen, dan is de Vroege 
Vogelwandeling die we organiseren het uitgelezen moment daarvoor. Het voorjaar is een topseizoen 
om vogels te kijken in de Paddepoel want om een partner te strikken zijn ze vooral bezig met 
opvallen door hun gezang of opvallend gedrag. Wil je de Wulp horen jodelen, de Roodborsttapuiten 
op hun uitkijkpost zien zitten of de Bruine Kiekendieven zien baltsen boven het riet, dan is deze 
wandeling een must.  
Laarzen zijn zeker aangeraden. 



Vertrek: 7u00 (tot 10u00), Parochiecentrum Bunsbeek: Bunsbeekdorp, Bunsbeek. 
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50 of peter.collaerts@scarlet.be 

Bijzondere aandacht 

Zondag 10 april 2022: Workshop Bijenhotels, 14u00 – 17u00, De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken, 
org. NP Tienen 
Bouw zelf je bijenhotelletje(s) tijdens deze workshop.  
Binnen enkele weken beginnen de bijen heel actief te worden. Hang tijdig je eigen huisje op en met 
een beetje geluk gonst het snel van de bedrijvigheid van honderden wilde bijen. 
Alle materiaal is aanwezig. Je moet niets zelf meebrengen. 
Zowel voor kinderen als volwassenen. Kinderen worden wel vergezeld door volwassenen. 
Inschrijven: wegens veiligheidsmaatregelen verplicht vooraf inschrijven bij Luc Nagels. Deelnemers 
worden in tijdvakken opgedeeld om te veel mensen tegelijk te vermijden. 
Zonder inschrijving geen toelating! 
Deelnameprijs: € 5 per bijenkastje. 
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be 

Zaterdag 23 april 2022: AV NP 

Zondag 24 april 2022: Walk for Nature Hagelands Bos, Tielt-Winge 

Mei 

Zondag 1 mei 2022: Vroege vogelwandeling in Neervelp/Willebringen, 6u30, kerk Willebringen, org. 
NP Boutersem 
Graag bevestiging op: han.remaut@telenet.be 
Tijdens deze vroege vogelwandeling verkennen we de Mene-Jordaanvallei en spitsen we de oren 
voor de vele vogels die dit gebied tot hun thuis gemaakt hebben. Deze prachtige vallei en zijn 
aanpalende leemakkers bieden bijzondere diversiteit aan vogels.  
 
Zondag 8 mei 2022: Landschapswandeling Velpevallei met bezoek aan bloemrijke graslanden, 
14u00, kerk Bunsbeek, org. NP Glabbeek. 
Info: Jorg Lambrechts, 0478/242761 en jorg.lambrechts@natuurpunt.be 
 
Zaterdag 14 mei 2022: Orchideeënwandeling Snoekengracht, met persmoment en bedanking 
(ex)conservators, 14u00, ingang reservaat tegenover station Vertrijk, org. NP Boutersem 
Bijzondere aandacht 

Zondag 15 mei 2022: opening van het zomerseizoen, 13u30-18u00, in Natuur.huis De Gors, 
Metselstraat 75, Vissenaken, org. NP Velpe-Mene en kern NP Tienen 
Opening van het zomerseizoen van Natuur.huis De Gors volgens de dan geldende corona- 
maatregelen! 
We plaatsen een groot openluchtterras en iedereen is welkom om te genieten van een drankje en 
een heerlijke pannenkoek! 
Voor en/of na korte of langere corona-wandeling in het natuurgebied Rozendaalbeekvallei en 
omgeving, is dit de gelegenheid om een fantastisch terrasje te doen! En de natuur heeft er ook iets 
aan! 
Indien mogelijk willen we graag enkele leuke activiteiten aanbieden op deze startdag: 

o Concert van The Swinckle Brothers 
o Meter/Peter een boom 
o Inhuldiging totempaal 
o Prettig omgaan met de ezels 
o Gezelschapsspelen XL 



Info: www.velpe-mene.be/tienen/degors-heropening-20210516.htm 

Bijzondere aandacht 

Zondag 29 mei 2022: Hommelwandeling in Rosdel, 13u00-17u00, einde bebouwing Nerm, 
Hoegaarden, org. NP  Hoegaarden 
‐We gaan tijdens de Week van de Bij samen op zoek naar hommels. Je maakt op deze wandeling 
kennis met onze pluizigste wilde bijen en leert heel wat over hun levenswijze en relatie met bepaalde 
planten. Dat het belangrijke bestuivende insecten zijn wist je waarschijnlijk al, maar had je al van de 
lang-tongen en kort-tongen gehoord? Ook leren we je hoe je de verschillende soorten hommels kan 
herkennen: de Steenhommel, Akkerhommel of Boomhommel zullen geen mysterie meer voor je zijn  

Bijzondere aandacht 

Juni 

Donderdag 2 juni 2022: excursie Academie Natuur en Landschap naar Rosdel, 19u30, einde 
bebouwing Nerm, Hoegaarden. 
Resultaten van ontwikkeling droog orchideeënrijk grasland uit voormalige akkers op de kalkrijke 
valleihellingen van de Schoorbroekbeek. 
Inschrijven verplicht. 

Zaterdag 4 juni 2022: Wandelen tussen lentebloemen, 14u00 (tot 17u00), Het huis van Servaas 
(Sint-Servaaskapel), Rommersom, Hoegaarden, org. NP Tienen i.s.m. NP Hoegaarden. 
Wandeling in natuurgebied Spoorwegzate (Tienen-Hoegaarden). Met weetjes over de naam van 
planten. 
Gidsen: Ann en Filip (misschien ook Peter) 
Tips: Kom je met de auto, gelieve te parkeren op de carpoolparking van Rommersom (Hoegaarden) 
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be 

Zaterdag 4 juni 2022: Uilen ringen (plaats en uur in de voormiddag nog te bepalen afhankelijk van 
bewoonde nesten), org. NP Boutersem 
Info: Philippe Smets, 0475 60 55 43 

Zondag 5 jun 2022: Wandeling Mene-Jordaan, 14u00 – 17u00, Sint-Ermelindiskerk Meldert, Sint-
Laurentiusstraat 4, Meldert, org. NP Hoegaarden 
Info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be 

Zaterdag 11 juni 2022: Uilenexcursie, op zoek naar kerkuilen en steenuiltjes, 14u00 (tot 17u00), 
NMBS-station Tienen (voorkant), Stationsplein, Tienen, org. NP Tienen i.s.m. Steenuilenwerkgroep 
Via carpooling op verschillende locaties uilen spotten en misschien ook uilskuikens ringen. 
Gids: Philippe Smets, gewestelijke coördinator Steenuilenwerkgroep 
Info: www.velpe-mene.be/tienen/uilensafari-20190601.htm 

Zondag 12 juni 2022: audiofietstocht in Boutersem en Hoegaarden (?) met startpunten in kasteel 
Kwabeek, kerk Willebringen en kerk Meldert (totale lus en 3 korte lussen), landschapsposten, 
kinderzoektochtjes, randactiviteiten, uur , org. NP Boutersem – nog afspreken met NP Hoegaarden 
Info 

Bijzondere aandacht 

Donderdag 16 juni 2022: excursie Academie Natuur en Landschap naar Zwarte Bos, 19u30, 
Zwartehoekstraat tegenover nr. 18, Bierbeek. 
Blauwgraslandherstel, Europese topnatuur en gericht gefaseerd maaibeheer. 
Inschrijven verplicht 

http://www.velpe-mene.be/tienen/degors-heropening-20210516.htm


Zondag 26 jun 2022i: donateurswandeling NP Velpe-Mene met bezoek aan Mene-Jordaanvallei en 
de molen van Hoksem, 14u00, afspraak kerk Hoksem, org. NP Velpe-Mene 
Verhaal van wat er al gerealiseerd is en wat er nog in de pijplijn zit 
Info: mailadres afdeling 

Bijzondere aandacht – uitnodiging aan alle donateurs  

Juli 

Zondag, 10 juli 2022: 11de Big Jump in de Tiense Grote Gete, 14u00-18u00brug Grote Gete, 
Pastoorstraat, Tienen, org. NP Tienen en Milieuadviesraad Tienen 
Onder voorbehoud 
Als de Big Jump dit jaar kan doorgaan, is het de 11de maal dat we samen in de Tiense Grote Gete 
“springen” voor zuiver water in onze waterlopen. 
Jump stipt om 15u00. 
Doe mee en spring ook voor proper water! 
Deelnameprijs: gratis 
Info: https://www.goodplanet.be/nl/big-jum 

Augustus 

Zondag, 21 augustus 2022: Workshop vogelnestkastjes en voederhuisjes, 14u00 (tot 17u00), 
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken, org. NP Tienen 
Dit is de periode net voor we de vogels moeten helpen met voederen. De nestkastjes kunnen zo al 
door de vogels opgezocht worden als schutplaats in de winter. En in de lente staan de nestkastjes 
dan meteen al klaar om onze gevederde gezinnetjes op te vangen. 
Bouw zelf je voederhuisje(s) en nestkastje(s) tijdens deze workshop. Alle materiaal is aanwezig. Je 
moet niets zelf meebrengen. 
Zowel voor kinderen als volwassenen. Kinderen worden wel vergezeld door volwassenen. 
Ingeschreven deelnemers worden uit veiligheid ingedeeld in tijdsvakken om te grote groepen te 
vermijden. 
Info en inschrijven: verplicht vooraf inschrijven bij Luc Nagels. Zonder inschrijving geen toelating! 
Deelnameprijs: € 5 per nestkastje 
 

Vrijdag 26 augustus 2022: Nacht van de vleermuis/nachtdier, 19u00 – 22u30, School van Mariadal, 
Klein Overlaar 3, org. NP Hoegaarden 
Info? Paul Van Nuffel 

Vrijdag 26 augustus 2022: Nacht van de Vleermuis, 19u45, kerk Lovenjoel-Bierbeek, org. NP 
Bierbeek 
Info: Frank Claessens 

Zaterdag 27 augustus 2022: Nacht van de vleermuis met Bart Mulkens, 19u30 (tot 22u00), org. NP 
Tienen 
Vlieg mee de nacht in... en kom vleermuizen spotten met bat-detectors in de Rozendaalbeekvallei. 
Na een korte presentatie in De Gors door vleermuizenspecialist Bart Mulkens gaan we omstreeks 
20u15 op stap met Bart. Je komt eindelijk alles te weten over vleermuizen. 
Voor jong en oud! 
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet. 

September  

Zondag, 4 september 2022: Natuurpunt Tienen op de Dorpsfeesten van Vissenaken, Omgeving Sint-
Pieterskerk, Kumtichstraat (kruising met Kronkelweg), Vissenaken, org. NP Tienen 



Natuurpunt Tienen met infostand en Natuurworkshops. Kom naar de Dorpsfeesten! 
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be 

Zondag 18 september 2022: Fietstocht langs de natuurgebieden van Bierbeek met aandacht 
ruilverkaveling. 14u00, vertrek en terras aan de Blauwschuur, org. NP Bierbeek 
Info: Esther 

Bijzondere aandacht 

Zondag 25 september 2022, namiddag: Boomgaard Roosbeek, 14u00-18u00, Boomgaard Roosbeek 
Spoorwegstraat Roosbeek, parking op het kerkplein van Roosbeek, org. NP Boutersem 
Info: han.remaut@telenet.be 
Op 25 september vieren we de oogst in de Np boomgaard te Roosbeek. Kom kennis maken met de 
natuur- en cultuurhistorische waarden van de hoogstamboomgaard. Ontdek en proef er de vele 
fruitrassen, elk met hun eigen karakteristieke eigenschappen naar smaak, vorm, bewaring, 
verwerking en ziektegevoeligheid. Voor velen een zoete herinnering aan met fruit gevulde nazomers 
bij de grootouders.  

Bijzondere aandacht 

Vrijdagavond 30 september tot zondagmiddag 1 oktober 2022: intercommunautair 
beheerweekend in onze regio 

Oktober 

Zondag 9 oktober 2022: Paddenstoelenwandeling, 14u00 tot 17u00, Fit-o-Meter Glabbeek, 
Keibergstraat t.h.v. nummer 5, org. NP Glabbeek 
In Attenrode liggen een aantal bosrelicten die we al op oude kaarten kunnen terugvinden. Deze oude 
bossen zijn juweeltjes van bosflora in het voorjaar en in het najaar groeien hier talrijke unieke 
paddenstoelen. Onder leiding van Wim gaan we op stap in deze bossen.  Hij is een van beste 
paddenstoelenkenners van Vlaanderen met een encyclopedie aan kennis die hij nog eens met een 
onevenaarbare enthousiasme kan overbrengen.   
Gids: Wim Veraghtert 
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50 of peter.collaerts@scarlet.be 

 

Vrijdag 14 oktober: Verenigingsraad NPOB 

Zondag, 16 oktober 2022: Paddenstoelenwandeling in Rozendaalbeekvallei in Vissenaken, 14u00 
(tot 16u30), De Gors (Begin wandelpad), Metselstraat 75, Vissenaken, org. NP Tienen i.s.m.: 
Natuurpunt Academie 
Wandeling in de Rozendaalbeekvallei. We zoeken welke paddenstoelen er voorkomen in de bosjes. 
En in de graslanden vinden we waarschijnlijk wasplaten,… rarara wat is dat? 
Gids: Roosmarijn Steemans, 0499 51 42 44 - 015-29 72 22, 
roosmarijn.steeman@natuurpunt.beNovember 
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be 

November 

December 

Zaterdag 3 december 2022: spaghetti-avond NP Velpe-Mene, vanaf 17u00 tot 21u00, feestzaal 
Boutersem 
Info:  

Zaterdag 3 december 2022: Congres en AV NP 

mailto:han.remaut@telenet.be


Zaterdag, 17 december 2022: Sterrenwandeling: sterren komen, sterren gaan..., 20u00 (tot 22u30), 
Brandweer, Diestsesteenweg 360 (kruising met Deelberg), Tienen, org. NP Tienen 
Traditiegetrouw organiseert Natuurpunt Tienen op het einde van het jaar een sterrenwandeling. Op 
een 4-tal plaatsen zoemen we in op de mysteries van het heelal. Bij open hemel spotten we enkele 
sterrenbeelden. In het donker wandelen in de natuur is al een ervaring op zich. We ronden af met 
een opkikkertje en toasten alvast op het nieuwe jaar.  
Wandeling geschikt voor jong en oud, met of zonder voorkennis.  
Meebrengen: Trek een warme jas aan en zorg voor laarzen of stapschoenen. 
Gids: Filip Bolleire, 0473 48 54 35, filip.bolleire@gmail.com  
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be 

Zondag 18 december: Straffe kostwandeling, 13u30 – 17u00, Rue de la Tourette 1A, Sluizen-
Beauvechain, org. NP Hoegaarden 
Info: Johan Viaene 

Bijzondere aandacht 

mailto:ann-cornelis@skynet.be

