Nieuws uit Velpe-Mene
Van 24 tot 26 juni 2016: Natuurpunt-expedities vieren 15 jaar Natuurpunt
		
Landschapscentrum de Gors in Vissenaken is één van de vertrekpunten.
Te voet, met de fiets of met de kano vanuit gans Vlaanderen naar Mechelen. Zo vieren we
15 jaar Natuurpunt. Elke ploeg die zich inschrijft, zorgt voor 1500 euro sponsoring voor
haar project.
Eén van de startplaatsen voor de stappers is het
Landschapscentrum De Gors in Vissenaken. Op
vrijdagavond 24 juni worden de deelnemers door
Natuurpunt Velpe-Mene ontvangen en kunnen ze  
overnachten in tentjes. De morgen daarop serveren
we ontbijt in het bezoekerslokaal. De afdeling
zorgt ook nog voor de bevoorrading ‘s middags
in het reservaat Het Koebos, waar dan juist onze
afdelingswerkdag plaatsvindt.
Zaterdag stappen de deelnemers van De Gors
naar Betekom waar de afdeling Begijnendijk hen
ontvangt. Zondag stappen ze van daar naar het
Mechels Broek in Mechelen.
Afspraak: vrijdag 24 juni vanaf 18u00, Natuur.huis De
Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpemene.be of www.expeditienatuurpunt.be

Natuur.huis De Gors in Vissenaken. Foto Luc Nagels

5de Big Jump in de Grote Gete zondag 3 juli 2016
Tienen springt nog steeds in de Grote Gete!

De afgelopen jaren sprongen vele tientallen mensen in de Gete
aangemoedigd door honderden toeschouwers. We roepen zoveel
mogelijk mensen op om dit jaar terug mee te doen om aan te
tonen dat de Big Jump nog steeds nodig is!
Dus op zondag 3 juli 2016 in Tienen: Big Jump nr. 5 in de Grote
Gete.
Programma
Ook dit jaar is er naast de sprong voor een propere Gete weer veel
ambiance.

Big Jump Tienen, 2013. Foto Trixie Nagels

De Europse Kaderrichtlijn water stelde dat vanaf 2015 de
waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen
moet voldoen. In Vlaanderen halen slechts twee waterlopen deze
richtlijn. De doelstelling werd dus niet gehaald. Nog steeds monden
op vele plaatsen rioleringen in de rivieren, het water is bijna
nergens zuiver.
In 2015, het jaar van de doelstelling, werden de laatste Big
Jumps georganiseerd. Maar in Tienen willen we daar niet van
weten. Natuurpunt Tienen en de Milieuadviesraad van Tienen
blijven doorgaan. Tot er echt proper water vloeit in de Vlaamse
waterlopen moet dit heikel probleem onder de aandacht blijven.
Op enkele tientallen meters voorbij de locatie van de Big Jump
in Tienen, mondt nog steeds de riolering van een wijk uit in de
Grote Gete. Nog steeds lozen een aantal huizen hun afvalwater via
natuurgebied in de Rozendaalbeek. Enzovoort. De Big Jump is een
goed middel om erop te blijven hameren dat onze rivieren terug
levend moeten worden.
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Wanneer: iedereen is welkom vanaf 14 uur.
• 14u15: vlottenrace. Bouw vooraf een origineel natuurvriendelijk
vlotje van max. 20 x 30 cm. Enkel vlotjes vervaardigd van
milieuvriendelijk materiaal worden toegelaten! Dus maaksels
van piepschuim, plastic, enz worden niet toegelaten. Er is
een prijs voor het snelste en ook voor het origineelste vlot!
Prijsuitreiking na de Jump.
• 15u00 stipt: Big Jump! Met zoveel mogelijk tegelijk in de Grote
Gete!
Waar: Grote Gete aan de Pastoorstraat, tussen de Invalsweg en de
Hoegaardsesteenweg in Groot-Overlaar (Tienen). De Big Jumpvlaggen hangen aan de uiteinden van de Pastoorstraat.
Er is niet veel parkeergelegenheid, laat de auto thuis en kom met
de fiets. Indien je toch niet anders kunt, er zijn slechts enkele
parkeerplaatsen aan het kerkje van Groot-Overlaar.
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be
Guido Laermans, 0477 47 77 12, guido.laermans@proximus.be
www.bigjump.be
Organisatie: Natuurpunt Tienen en Milieuadviesraad van Tienen

