Vrijdag 20 november 2015
Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant
De verenigingsraad voor alle geïnteresseerde vrijwilligers uit de afdelingen en kernen binnen NPOB,
Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw, is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment
bij uitstek. Het is ook een klassieker waarbij de vrijwilligers binnen Oost-Brabant elkaar ontmoeten. Hier
wordt de kans geboden om de initiatieven van onderuit in je afdeling of in je reservatenteam aan de
anderen te tonen, of met de basiswerking op regionaal niveau kennis te maken. Het is een moment van
overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking.
Voor meer uitleg: zie p. 27 van dit tijdschrift

Verenigingsraad 2014.
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Afspraak: 20u00 tot 23u00, school ‘De Cocon’, Veldonkstraat 10, Tremelo
Info en inschrijven: graag een seintje aan npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19 om enig idee te hebben,
maar inschrijven is niet noodzakelijk

Zondag 20 december 2015
Straffe Kost wandeling in Willebringen
De Straffe Kost wandeling is een klassieker. Op zoek naar de grenzen van de gemeente strijken we met
onze jaarlijkse tocht deze keer neer in Willebringen, een klein dorp zonder café maar met straffe verhalen
en veel natuur. Langs ongebaande wegen en paden gaan we op zoek naar de verdwenen vierkanthoeves
van Navarra en het Torenhof. Wandelen we langs de Jordaanbeek en genieten we van een winters
landschap vanop onverharde wegen.
Onze gidsen Johan en Pieter verzamelden de strafste verhalen en kruiden deze nog eens extra. Op het
einde sluiten we het werkingsjaar af met een stevig opwarmertje. Iedereen met zin voor humor is alvast
welkom.

Veldweg in Willebringen.
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Afspraak: 13u30, kerk van Willebringen, Willebringen. Opgepast vertrek wel degelijk om 13u30.
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00, johanviaene@hotmail.com

Zaterdag 23 januari 2016
Lichtjes en jeneverwandeling in het Hagelands Bos

Op 23 januari gaan we op verkenning door het Hagelands Bos (Tienbunderbos) om het bos te ondekken in
het donker. Wat horen we? Welke beesten zijn er op winteravonden actief? Iedereen wordt uitgenodigd
om zelf een olielampje, lantaarn of ander licht of lampje mee te brengen.
Afspraak: 18u30, Domein Tienbunders, Tienbundersweg 23, Tielt-Winge
Einde: omstreeks 20u00. We sluiten af met een hartverwarmend jeneverke of met een warme chocomelk
Info: Ewald Van Dyck, 0486 80 98 98 of beheerteam.hb.10bb@gmail.com
Hagelands Bos bij valavond.
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Zondag 2 februari 2014
Wandeling in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot),
een uitzonderlijk rijk Natuur.gebied
Het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten ligt in de Demervallei. Hier ontmoeten de zandige
Zuiderkempen en het leemrijkere Hageland elkaar. Dat leidt tot een fraaie afwisseling van biotopen: van
natte hooilanden en blauwgraslanden tot zanderige donken met oude bossen en zelfs kleine stukjes heide.
Typisch voor het Hageland zijn de ijzerhoudende getuigenheuvels. Het water dat op die heuvels in de
bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om veel later aan de voet van de steile heuvels als
kwelwater op te borrelen in Vorsdonkbos en Turfputten.
In een achtergebleven meander van de Demer stapelden zich resten op van water- en moerasplanten
op en vormden een tot 3 meter dikke veenlaag. Een ander resultaat van het grillig gedrag
van de Demer zijn de ‘donken’, zandige en droge opduikingen in moerasgebied.
Nu in de winter bekijken we het landschap en de vogels die er vertoeven.

Vorsdonkbos-Turfputten.
Foto Erwin Rooms

Afspraak: 14u00, pleintje einde Wipstraat - Vorsenzang, Gelrode (Aarschot)
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, erwinrooms@skynet.be
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