Nacht van de
Vleermuis
Op stap
in het duister

vrijdag 30 en zaterdag 21 augustus 2019
Vrijdag 30 augustus 2019
Vleermuizenevenement rond de kerk en pastorie Roosbeek

Korte presentatie vooraf: een overzicht van de vleermuizen die we kunnen ontmoeten, en meer...
Afspraak: 20u30 tot 23u00, Sint-Annakerk, Lubbeeksestraat 17, Roosbeek
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem
Info: Kristin De Ceuster, 0496 38 34 63, kristindeceuster@yahoo.co.uk
Tip: Stapschoenen of laarzen aangewezen.

Zaterdag 31 augustus 2019
Nacht van de Vleermuis, Abdij van Vlierbeek

Breng een zaklamp mee voor deze bewegwijzerde wandeling van 4 km door de Abdij van
Vlierbeek en het provinciedomein. Onderweg laat een vleermuiskenner met batdetector je
de geluiden horen die vleermuizen maken met hun sonar. Voor of na je wandeling kan je ook
een kijkje gaan nemen in de ijskelder van het Heuvelhofpark. Deze ijskelder werd speciaal voor
vleermuizen ingericht als winterslaapplaats.
Afspraak: doorlopend tussen 20u00 en 21u30 aan de onthaalstand van Natuurpunt Leuven op
het binnenplein van de Abdij van Vlierbeek, Leuven. Hier krijg je de nodige info om zelf op
pad te gaan. De heemkundige kring kan je wat meer vertellen over de geschiedenis van deze
prachtige site
Organisatie: Natuurpunt Leuven, Heemkundige kring Vlierbeek, Stad Leuven en Regionaal
Landschap Dijleland vzw met financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant
Deelnemen: gratis voor leden van de organiserende verenigingen en inschrijven is niet nodig.
Niet-leden betalen 5 euro. Kinderen nemen gratis deel.
Info: Christine Daenen, 016 25 25 19, christine.daenen@natuurpunt.be

Zaterdag 31 augustus 2019
Nacht van de Vleermuis, De Gors Vissenaken

Vlieg mee de nacht in... en kom vleermuizen spotten met de bat-detector in het natuurgebied
Rozendaalbeekvallei. Na een korte powerpointpresentatie gaan we op stap met vleermuizengids
Bart Mulkens. Je komt eindelijk alles te weten over vleermuizen.
Afspraak: 20u30 tot 23u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be en
Bart Mulkens, 0473 79 49 64, mulkensbart@yahoo.com
Tip: Stapschoenen of laarzen aangewezen.
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