
www.natuurpuntoostbrabant.be�•�29�
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Met�de�campagne�Robuuste�valleisystemen�willen�we�alle�valleien�
in�Midden-�en�Oost-Brabant�in�de�kijker�stellen.�We�komen�op�voor�
een� integrale� aanpak� van� die� valleisystemen� als� klimaatbuffers�
en� hotspots� van� biodiversiteit.� Voor� de� campagne� wordt� een�
tentoonstelling�uitgewerkt�met�rolbanners�en�folders�per�vallei�die�
bij�activiteiten�of�publieksactiviteiten�kunnen�worden�opgesteld.�

Zie: www.natuurpuntoostbrabant.be
Aan te vragen: npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19

Niet te missen!

 Zaterdag 1 en zondag 2 september 2018
14de dag van de molenheide in Langdorp

Zaterdag 1 september:�avondterras�(vanaf�18u00)
Zondag 2 september:�openluchtontbijt�(9u00�-�11u00)

•� We�bieden�4�verschillende�formules�aan.�Deze�vind�je�terug�op�
https://sites.google.com/site/dagvandemolenheide

•� Reserveren�tot�ma�27/08�via�molenheideontbijt@gmail.com�
(stuur�je�naam,�soort�en�aantal�ontbijtjes�door)

Zondag 2 september:�Molenfeesten�(vanaf�13u00):�Groot�
volksfeest�onder�de�heimolen�met�tal�van�activiteiten.�En�
natuurlijk�een�megaterras�in�openlucht,�waar�je�kan�genieten�van�
een�uitgebreid�aanbod�aan�drankjes�en�hapjes.�Gezelligheid�troef!�
Dit�alles�in�de�schaduw�van�natuurgebied�Molenheide.

Afspraak:�Heimolen,�hoek�Windmolenstraat-Molenheidestraat,�
Langdorp�(Aarschot)

info:�Luc�Storms,�016�50�12�13,�luc.storms@skynet.be�en�
Linda Scheerens, 016 56 35 99 of 0496 02 21 75, info@

natuurpuntaarschot.be 
voor meer details:�zie�p.�12�van�dit�tijdschrift.

  Zondag 16 september 2018
Focusactiviteit: Fietstocht door de demervallei 
van deurne naar Zichem
Activiteit�in�het�kader�van�de�campagne�Robuuste�riviervalleien�
van�Natuurpunt�Oost-Brabant.

organisatie:�Natuurpunt�Diest
prijs:�€�5�Natuurpunt-leden,�€�10�niet-leden,�kinderen�gratis.� 

Soep�en�drank�en�het�vervoer�terug�zijn�inbegrepen.
inschrijven:�kan�voor�deze�activiteit�tot�10�september�bij�Saskia,�

berglinden@qsources.be�of�0478�96�01�71.
meer praktische gegevens:�zie�p.�13�van�dit�tijdschrift.

 Woensdag 14 november 2018
Lezing ‘Leven in een waterdruppel’

Een�lezing�van�Jos�Gysels�over�de�fascinerende�wereld�van�algen,�
bacteriën�en�micro-organismen�die�leven�in�een�waterdruppel�uit�
de�natuur.

organisatie:�Natuurpunt�Diest
Afspraak:�van�20u00�tot�22u00,�Bezoekerscentrum�

Webbekomsbroek,�de�bovenzaal.
inkom:�€�5�p.p.�Inschrijven�is�niet�nodig.
info:�Saskia�van�den�Berg,�berglinden@qsources.be,�0478�96�01�71

 Zondag 16 september 2018
Natuurpunt tremelo organiseert oogstfeest

We�dromen�al�een�tijdje�over�
een�eigen�ruimte,�een�plaats�
waar�we�evenementen�en�
bijeenkomsten�kunnen�organiseren�
zoals�natuureducatie,�een�
gezinspicknick,�een�cursus,�
onze�afdelingsvergaderingen,�
enzoverder.
Van�het�één�kwam�het�ander�
en…�Onze�boomgaard�met�
hoogstammen�is�een�prachtige�
locatie�om�een�pop-up�event�te�
houden:�ons�eigen�oogstfeest�
voor�het�hele�gezin!
Wij�zorgen�voor�de�tent,�drank,�
versnaperingen�en�muziek.�Breng�
je�picknick�mee�en�geniet�van�
een�zondag�in�onze�boomgaard!�
Groot�en�klein�is�uitgenodigd�om�
te�komen�plukken,�picknicken,�
ontdekken�en�feesten!�
Geef�ons�een�seintje�en�schrijf�
je�nu�in!

• appels en peren plukken
• picknicken tussen de bomen
• natuurwandeling om 14u30
• koesterburenkermis
• hapjes en tapjes
• muzikale omlijsting

Afspraak:�van�11u00�tot�17u00,�molen�van�Werchter,�Hoevestraat�
(kruising�Grotestraat),�Tremelo

info:�Ilse�Vervloesem,�ilse.vervloesem@gmail.com

Waterberging in Diest, Webbekomsbroek. Foto Eddy Janssens
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  Zaterdag 22 september 2018
dag van de molenberg in Betekom
Kom�naar�de�derde�benefiet�ten�voordele�van�de�oude�molen�
op�de�Betekomse�Molenberg!�Natuurpunt�Begijnendijk�heeft�
je�steun�nodig�om�dit�unieke�monument�–�de�middeleeuwse�

 Zondag 4 november 2018
in het kader van het Arenbergjaar:

van ‘s Hertogenmolens tot ‘s Hertogenheide,  
de Arenbergs in het Land van Aarschot

Op�zondag�4�november�2018�organiseren�de�Hertogelijke�
Aarschotse�Kring�voor�Heemkunde,�de�Aarschotse�Gidsenbond�
en�Natuurpunt�Oost-Brabant-Afdeling�Aarschot�een�namiddag�
die�in�het�teken�staat�van�de�sporen�die�de�familie�Arenberg�heeft�
nagelaten�in�en�rond�de�stad�Aarschot.�

ijzerzandstenen�ruïne�van�een�windmolen�–�te�restaureren�als�
uitkijktoren�over�de�Demervallei.�Nu�de�plannen�op�tafel�liggen,�
geven�we�iedereen�de�kans�om�ons�te�steunen�door…�te�komen�
feesten,�met�ambachtenmarkt�en�molenaarsbuffet,�live�optredens�
(7�artiesten�en�bands),�kampvuur�en�een�sfeervol�verlichte�ruïne.

Afspraak:�oude�ruïne,�Molenberg,�Molenweg,�Betekom
Parking:�grote�weide�aan�de�Willekenslaan
info:�facebook�Natuurpunt�Begijnendijk
Gedetailleerd programma:�zie�p�13�van�dit�tijdschrift.

‘s Hertogenheide. Foto Tobias Ceulemans

Na�de�lezing�met�PP-presentatie�is�er�gelegenheid�tot�deelname�
aan�ofwel:
•� een�cultuurhistorische�wandeling�doorheen�Aarschot�(met�

stadsgidsen�van�de�Aarschotse�Gidsenbond)�op�zoek�naar�
sporen�van�de�Arenbergs�in�de�stad

•�een�natuurhistorische�wandeling�(afstand�ca.�5�km)�
van�‘s�Hertogenmolens�naar�‘s�Hertogenheide�(met�
natuurgidsen�van�Natuurpunt�Oost-Brabant-Afdeling�
Aarschot)�die�de�impact�belicht�die�de�Arenbergs�hebben�
gehad�op�het�landschap�rond�Aarschot.

Afspraak:�13u30,�’s�Hertogenmolens,�Demerstraat�1,�Aarschot
Parkeren:�er�is�een�ruime�parking�aan�het�NMBS-station�van�

Aarschot�op�ca.�200�m�van�de�’s�Hertogenmolens
duur:�de�PP-presentatie�duurt�ca.�30�min.�Aansluitend�vertrekken�

de�beide�wandelingen�aan�’s�Hertogenmolens.� 
Duur�telkens�2�à�2,5�uur.

inschrijven:�vooraf�inschrijven�is�noodzakelijk.�Wegens�de�
capaciteit�van�de�zaal�voor�de�PP-presentatie�kunnen�er�max.�
100�personen�deelnemen.� 
Inschrijven�voor�de�activiteit�kan�tot�uiterlijk�31�oktober�2018�
via:�Stedelijk�Museum�Aarschot,�Elisabethlaan�103,�Aarschot,�
016�56�84�51�of�museum@aarschot.be 
Bij�hun�inschrijving�dienen�de�deelnemers�te�vermelden:
•� naam�en�voornaam
•� of�ze�na�de�PP-presentatie�kiezen�voor

•� de�cultuurhistorische�wandeling�in�de�stad
•� de�natuurhistorische�wandeling�van�‘s�

Hertogenmolens�naar�’s�Hertogenheide.
deelnameprijs:�€�5�per�persoon
info:�Johan�Breugelmans�(HAKVH),�016�48�02�51,� 

� breugelmansjohan@skynet.be�of� 
Luc�Vervoort�(NPOB,�Afdeling�Aarschot),�0490�57�79�94,� 
� luc.vervoort@natuurpunt.be

Foto’s Koen Baert


