Natuurpunt Herent organiseert
Zondag 3 september 2017
Natuurwandeling:
verbinding Kastanjebos - Molenbeekvallei
Op zoek naar de prachtige herfstkleuren
in het Kastanjebos (vele herfsttijlozen!)
en doorsteken naar de
Molenbeekvallei.
Afspraak: 14u30, SintMichielskerkje, Kerkstraat,
Veltem-Beisem
Begeleiding: natuurgids
Magda Cool, 0498 33 87 67

Zondag 1 oktober 2017
Paddenstoelenwandeling in het Eikenbos
Kom kennis maken met deze wonderen
der natuur, leer hun functies begrijpen,
hoe overleven deze merkwaardige
schepsels en geniet van de vele
vormen en prachtige kleuren die ze
voortbrengen.
Afspraak: 14u30, bollenpark, Bosstraat
te Bertem, 200 m voorbij feestzaal
Bertembos (komende van Bertem)
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Niet te missen! Nog tot eind september op de Koeheide in Bertem
De Koeheide blijft verbazen en niet alleen met zijn mooie
vergezichten, zijn holle wegen, zijn bijzondere fauna en flora. Deze
zomer ook met een artistiek wandelparcours dat voor een groot
deel over dit prachtige gebied loopt en er ook de naam van zijn
tweede editie aan ontleent: KunstVoer#Koeheide.
De Koeheide is een gebied tussen Leuven en Bertem waar de
vrijwilligers van Natuurpunt Bertem zorg dragen voor de natuur en
het landschap voor de mensen van morgen. Waar de mensen van
vandaag terecht kunnen voor verwondering, beleving, onthaasting
en ontmoeting.
KunstVoer is een kunstproject dat financieel en logistiek wordt
ondersteund door de gemeente Bertem.
Na de verkennende wandeling van vorig jaar, met de conservator
Eddy Macquoy, de curator Thierry Verhellen en de geïnteresseerde
kunstenaars heeft KunstVoer een wandelparcours uitgestippeld
dat voor een groot deel over de Koeheide loopt. Een groot aantal
deelnemende artiesten liet zich inspireren door deze unieke plek
en installeerden er hun werk. Op de Koeheide groeit vreemd fruit,
vreemdsoortige slakken zoeken een rustplaats, een steen uit de
prehistorie wordt tentoongesteld, de wasplaten worden ‘wasplaten’ enz…
Natuurpunt Bertem werkt samen met de gemeente Bertem om
te zoeken naar de best mogelijke manier om dit prachtige gebied
te beheren. Natuurpunt Bertem is zeer blij met deze lokale en
culturele synergie met de organisatie KunstVoer. Een sterke
meerwaarde om nog meer mensen te laten kennismaken met de
schoonheid van de Koeheide en de natuur intens te beleven. De
aanzet tot een langdurige mooie symbiose tussen kunst en natuur!
De kunstwandelroute KunstVoer Koeheide 2017 is een lus met als
start- en eindpunt de pastorij van Bertem. Het project startte op
1 juli 2017 met een vernissage en eindigt op 30 september 2017
tijdens de Bertemse jaarmarkt met een ‘finissage’ in de pastorij
van Bertem. Op dit parcours vind je de werken van 24 kunstenaars,
kunstwerkjes gemaakt door lokale verenigingen, organisaties en de
scholen, een project voor kinderen ontwikkeld door studenten van
de Sociale Hogeschool in Heverlee, een ambitieuze onderneming
met 18 keramisten die soepkommen maken om te verkopen tijdens
de finissage ten voordele van het Roemeniëcomité Taut/Bertem.

Koeheidedag

Natuurpunt Bertem organiseert op zondag 17 september ook het
grote evenement de Koeheidedag en biedt het kunstparcours aan
samen met vele andere wandelmogelijkheden en activiteiten.
Zie focusactiviteiten: p. 10 van dit tijdschrift
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