Zondag 8 september – Daguitstap
Natuurpark Het Zwin
Begin september ziet de Zwinvlakte paars van het
bloeiend lamsoor. Daarnaast zijn nog heel wat andere
planten van slikken en schorren te bewonderen. En
uiteraard is het natuurpark vooral bekend omwille van de
vele soorten vogels die er verblijven of langs trekken. Niet
voor niets wordt het Zwin de ‘internationale luchthaven
voor vogels’ genoemd. We ontdekken ook de recent
aangelegde uitbreiding van het natuurpark. Wouter
Faveyts van vogelwerkgroep Cinerea is onze gids.
's Middags picknicken we op het overdekte
picknickterras.
tijdstip: 8:00 - 18:00
verzamelpunt: om 8:00 aan de kerk van Nederboelare
(vanwaar carpoolend en kostendelend wordt verder
gereden) of om 9:30 aan de ingang van het Zwin
meer info: wouter.faveyts@telenet.be, 0479 27 32 78
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38
kostprijs: tickets voor het natuurpark kosten 12 € (of 10
€ wanneer je ze zelf op voorhand boekt op www.zwin.be)
Zondag 29 september – Wandeltocht
Natuurreservatentocht van De Padstappers
Uitgestippelde wandeltochten van 7, 10, 14, 18, 22, 26 en
32 km doorheen o.m. Hasseltbos, Moenebroek,
Boelaremeersen en de Nuchten. De opbrengst van de
drank- en eetstands langs het parcours wordt aan
Natuurpunt geschonken. Geniet van een prachtige
wandeling op eigen tempo en steun tegelijk De
Padstappers en Natuurpunt.
tijdstip: vrije start van 7:30 tot 15:00, aankomst tot 18:00
verzamelpunt: Werkplaatsen Derito, Hasseltkouter 57,
Ophasselt
meer info: www.padstappers.be
contact: luc.favijts@skynet.be, 0477 67 65 21
kostprijs: 1,50 € p.p. (1,10 € voor leden van de
wandelfederatie)
Zondag 6 oktober – Opendeurdag
Opendeurdag bij SOS Wilde Dieren
Verneem alles over de werking van het Geraardsbergse
opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en over de
vele dieren die er worden opgevangen en verzorgd.
Neem een kijkje achter de schermen van het Wildlife
Hospital. Na het bezoek kan je nog even nagenieten met
een pannenkoek en een streekbiertje of frisdrank.
tijdstip: doorlopend van 10:00 tot 18:00
verzamelpunt: SOS Wilde Dieren, Hoge Buizemont 211,
Geraardsbergen
meer info: www.soswildedieren.be
contact: willem.boonen@scarlet.be, 0479 09 80 37

Zondag 20 oktober – Wandeling
Historische kasseisteenwandeling in Lessen
Historische wandeling van een 5-tal km langs de
steengroeven van Lessen met de kasseisteen als rode
draad. We eindigen aan de site waar de betwiste Snow
Games voorzien zijn. Geen modderige wegen deze keer,
de paden en wegen zijn verhard.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: station, Rue René Magritte, Lessines
contact: j.vdheyden@telenet.be, 0477 25 06 88
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin
Zondag 10 november – Wandeling
Paddenstoelen in Kortelake
Vochtige alluviale bossen hebben een relatief rijke
mycoflora. Symbionten en houtafbrekers overheersen het
wilgen- en elzenrijke moerasbos.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: 't Bruggenhuis, Majoor Van Lierdelaan
50, Overboelare
contact: willem.boonen@scarlet.be, 0479 09 80 37
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Activiteiten 2019
15 FEBRUARI – Receptie met Algemene Vergadering
28 APRIL – Vlaamse Ardennendag
29 MEI – 2 JUNI – Natuurbelevingsweekend in de Voerstreek

Zaterdag 16 november – Infoavond en wandeling
Bosuilen in het Raspaillebos
We starten met een inleiding over uilen met speciale
focus op de geluiden. Via geluidsgrafieken wordt
uitgelegd hoe je het geluid kan ‘lezen’ en hoe je
individuen van elkaar kan onderscheiden. Daarna trekken
we naar het Raspaillebos voor een wandeling van ca. 5
km, op zoek naar de bosuil. Als het weer meevalt, is een
auditief spektakel gegarandeerd. Met wat geluk krijgen
we er ook een of meerdere te zien. Breng zaklamp en
verrekijker mee. Om risico’s op valpartijen te vermijden,
zijn tijdens deze avondwandeling geen honden
toegelaten. Aansluitend een borrel, biertje, frisdrank,
koffie of warme choco (aan democratische prijs).
inschrijven: via een mailtje aan Koen met vermelding
van het aantal volwassenen en kinderen.
tijdstip: 17:30-21:00
verzamelpunt: De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge
contact: koen.x.hilde@gmail.com, 0472 90 80 57
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin
Zondag 8 december – Wandeling
Winter in Everbeek
Landschapswandeling van een 8-tal km langs het
glooiend landschap van Everbeek, doorheen de
Everbeekse Bossen en het Livierenbos.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: kerk, Muiterij, Everbeek-Boven
contact: carlos.dhaeseleer@gmail.com, 0484 77 56 50
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

8 SEPTEMBER – Daguitstap naar het Zwin

Praktisch
Leden zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen.
Op buitenactiviteiten zijn laarzen of aangepast schoeisel een must.
Honden steeds aan de leiband.
Een natuurgids passend bij het thema, een vergrootglas en een verrekijker zijn steeds nuttig.
Voor meer details, en voor activiteiten die er in de loop van het jaar nog zouden bij komen,
verwijzen we naar Dendriet, onze website en onze nieuwsbrief .
Tenzij anders vermeld zijn onze activiteiten gratis voor leden.
Aan niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd van 1€ per persoon tot max. 2€ per gezin.

NOG GEEN LID ? NOG NIET HERNIEUWD ?
Lid zijn kost 27 €. Hiervoor krijg je 4 keer Natuur.Blad (in kleur), 4 keer het regionale
Dendriet (in kleur), kortingen op artikels uit de Natuurpunt winkel en kan je gratis deelnemen
aan alle activiteiten van Natuurpunt. Vraag je welkomstpakket aan bij
Carlos D’Haeseleer, 0484 77 56 50, carlos.dhaeseleer@gmail.com.
NUTTIGE INFORMATIE
www.natuurpunt-boven-dender.be, rek. BE92 4431 6588 1123
maandelijkse nieuwsbrief: info@natuurpunt-boven-dender.be

Maandelijkse werkvoormiddag
Beheerwerken in één van onze reservaten
In een natuurreservaat is altijd wel wat werk op te
knappen: vernieuwen van afsluitingen, onderhoud van
wandelpaden, hakhoutbeheer,... Daarom organiseren we
één keer per maand op zaterdag een werkvoormiddag,
meer bepaald op volgende dagen:
19 januari, 23 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni,
20 juli, 17 augustus, 19 oktober, 16 november en 21
december.
Wat we gaan doen en waar wordt telkens aangekondigd
in de maandelijkse nieuwsbrief.
tijdstip: 9:00-12:30
verzamelpunt: nog af te spreken
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38
Zondag 20 januari – Wandeling
Akkervogels in Galmaarden
Landschapswandeling van een 8-tal km in Galmaarden,
langs de flanken van de Congoberg. Onderweg hebben
we aandacht voor de verschillende akkervogels (mussen,
geelgorzen, veldleeuweriken, …), maar we genieten ook
van de weidse vergezichten op de grens van de Vlaamse
Ardennen en het Pajottenland.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: kerk, Kammeersweg, Galmaarden
contact: koen.x.hilde@gmail.com, 0472 90 80 57
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin
Vrijdag 15 februari – Festiviteit
Receptie met algemene vergadering
Jaarlijkse receptie met een hapje en een drankje.
Doorlopend fotoreportages van onze uitstappen en
activiteiten. Om 20u30 is er de algemene vergadering
waarin we op een half uurtje een overzicht geven van het
voorbije jaar en de plannen voor 2019 uit de doeken doen.
tijdstip: 20:00-22:00
verzamelpunt: parochiezaal, Grimmingeplein, Grimminge
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38
kostprijs: gratis
Zondag 3 maart – Wandeling
Sneeuwklokjes in de Everbeekse Bossen
Bloeiende sneeuwklokjes wuiven de winter uit en maken
stilaan plaats voor de prille lentebloeiers zoals speenkruid
en de eerste bosanemonen. We genieten van de
ontluikende natuur tijdens deze wandeling door o.m.
Steenbergbos en Hayesbos.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: kerk, Muiterij, Everbeek-Boven
contact: j.vdheyden@telenet.be, 0477 25 06 88
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Zondag 17 maart – Evenement
Geraardsbergen bij-vriendelijk
Actiedag rond het belang van honingbijen en wilde bijen
met infostands, demonstraties en voordrachten over bijen
en bijvriendelijk tuinieren. Er zijn ook workshops voor
kinderen en je kan er bijvriendelijke planten verkrijgen.
Een organisatie van de stad Geraardsbergen i.s.m. Ons
Denderbieken, VELT, De Helix en Natuurpunt.
tijdstip: doorlopend van 10:00 tot 16:00
verzamelpunt: Koetsenhuis, Abdijpark, Geraardsbergen
meer info: www.geraardsbergen.be
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38

Zondag 28 april – Wandeling
Vlaamse Ardennendag – Driebossenwandeling
Ochtendwandeling door de bossen op de flanken van de
Hoge Buizemont: Boelarebos, Arduinbos en Beaurébos.
We hebben niet enkel aandacht voor de weelderige
voorjaarsflora, maar ook voor de geologie en de
ontstaansgeschiedenis van het landschap.
tijdstip: 9:00-12:00
verzamelpunt: parking Denderoord, Hoge Buizemont
247, Geraardsbergen
contact: willem.boonen@scarlet.be, 0479 09 80 37
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Zaterdag 23 maart – Evenement
Forest Night Run in De Gavers
Recreatief loop- en wandelevenement in het provinciaal
domein De Gavers. Tussen 19u en 19u45 kunnen de
deelnemers zich aanmelden in zaal De Doos en zich laten
schminken met ‘Glow-in-the-dark make-up’. Om 20u is er
een gezamenlijke opwarming in de zaal. Het lopen begint
vanaf 20u30 met elke 5 minuten een groep van 25
personen. Om 21u10 vertrekken de wandelaars als
laatste. De route heeft een afstand van ongeveer 6 km.
Achteraf is er nog de mogelijkheid iets te eten en te
drinken. De opbrengst van dit evenement wordt
geschonken aan Natuurpunt Boven-Dender.
tijdstip: vanaf 19:00
verzamelpunt: Zaal De Doos, De Gavers,
Onkerzelestraat 280, Onkerzele
meer info: forestnightrun@gmail.com
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38
kostprijs: 8 € bij voorinschrijving en 10 € per plaatse

Zondag 28 april – Wandeling
Vlaamse Ardennendag – Voorjaarsflora Raspaillebos
Eind april kleurt het Raspaillebos wit, geel en blauw door
bosanemoon, daslook, slanke sleutelbloem, wilde hyacint,
kleine maagdenpalm en tal van andere voorjaarsbloeiers.
Ook zeldzamere soorten als schedegeelster, eenbes en
grote keverorchis gedijen hier prima. We nemen je mee
naar de mooiste plekjes van het bos.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge
contact: koen.x.hilde@gmail.com, 0472 90 80 57
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Zondag 31 maart – Wandeling
Het vroege voorjaar in Zarlardinge
Zarlardinge is een eenvoudige oeroude landbouwgemeente met grote landschappelijke waarde en veel rust
en groen. We wandelen door drie beekvalleitjes en op de
kouters kunnen we de steeds zeldzamer wordende
veldleeuwerik nog luid tsjilpend zien opstijgen en als een
parapluutje terug zien neerkomen. Nieuwsgierig naar de
oude woonplaats van de laatste das van de streek,
geschoten eind jaren ’60? Dan moet je er zeker bij zijn!
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: kerk, Zarlardingeplein, Zarlardinge
contact: willem.boonen@scarlet.be, 0479 09 80 37
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Zondag 12 mei – Wandeling
Lente in de Rietbeemd
Ochtendwandeling langs de hermeanderende en
herlevende Marke, sinds vorig jaar nu ook in Wallonië, en
dat laatste is de verdienste van De Rietbeemd. De
ongehoorde dwaasheden van de jaren 70 werden
eindelijk nagenoeg hersteld. De Markevallei krijgt zijn
natuurlijke uitzicht terug en kan verder evolueren als een
topgebied in het Europese NATURA 2000 Netwerk.
tijdstip: 8:00-11:30
verzamelpunt: bezoekerscentrum, Boureng 57, DeuxAcren (volg de bewegwijzering vanaf de Astridlaan of de
kerk van Overboelare)
contact: g.merlevede@tvcablenet.be, 068 30 01 07 of
0486 87 17 87
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

Wo 29 mei - Zo 2 juni – Natuurbelevingsweekend
De Voerstreek en omgeving
Wie Voeren zegt eind mei, zegt orchideeën. Maar
uiteraard heeft de Voerstreek nog zoveel meer te bieden.
Op het programma staan wandelingen doorheen het
natuurreservaat Altenbroek, de Voerense bosreservaten,
het Geuldal, een orchideeëntuin en een oude
mergelgroeve. Aan orchideeën geen gebrek en ook
dassen en vroedmeesterpadden zijn niet ver te zoeken.
We logeren in een comfortabele gite met kamers van 2 of
4 personen te midden van Altenbroek.
kostprijs: 220 € per persoon. In de kostprijs is alles
inbegrepen (overnachtingen, maaltijden en drank) behalve
het autovervoer.
inschrijven: door een mail met je gegevens naar Els De
Cock, gevolgd door het storten van 220 € per persoon op
rekening BE92 4431 6588 1123 van Natuurpunt BovenDender met vermelding 'Voeren 2019'. De eerste 23
inschrijvingen kunnen mee. Vanaf de 24ste wordt het
inschrijvingsgeld teruggestort.
contact: elsdcke@gmail.com, 0499 98 33 30
Zondag 23 juni – Wandeling
Steengroeven in Lessen
Traditionele wandeling langs de steengroeven van Lessen
met aandacht voor de geologie en de fauna en flora van
de streek. We bekijken de site waar de Snow Games
gepland zijn en geven een stand van zaken. We
bezoeken ook een opgevulde groeve die uitgroeit tot een
prachtig natuurreservaatje.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: Station, Rue René Magritte, Lessines.
contact: willem.boonen@scarlet.be, 0479 09 80 37
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin
Zondag 14 juli – Wandeling
Dagvlinders in de Boelaremeersen
Tijdens de Grote Vlindertelling van Natuurpunt laten we je
kennis maken met de dagvlinders die je ook in je tuin kan
zien: verschillende soorten witjes, blauwtjes, vossen,
zandoogjes en dikkopjes. Hopelijk kunnen we ook
stilstaan bij enkele nieuwe ooievaarsjongen op het nest in
de Boelaremeersen.
tijdstip: 14:00-17:00
verzamelpunt: parking tegenover de kerk, Kerkborre,
Schendelbeke
contact: johnny_cornelis@hotmail.com, 0474 58 08 38
kostprijs: leden gratis; niet-leden 1€ pp. of 2€ per gezin

