Pizzafestijn II Natuurpunt Lubbeek
Zaterdag 1 oktober 2022
vanaf 17u30 tot 22u30
Gemeentelijke feestzaal Libbeke
Gellenberg 16, Lubbeek
Met de organisatie van ons eerste pizzafestijn van verleden jaar
zaten we er boenk op! 210 tevreden bezoekers smulden toen tot
grote tevredenheid van onze overheerlijke pizza’s. Ook dit jaar
zal ons gemotiveerd keukenteam een hele variatie aan ovenverse
pizza’s bereiden met dagverse ingrediënten van topkwaliteit en
met de typische krokante dunne bodem. Opnieuw kan er naar
hartenlust en à volonté gesmuld worden.
Heel graag ontvangen we jou en je gezin, jong en oud, met open
armen in een gezellig kader!

Nachtsafari in het Dunbergbroek,
Holsbeek – Wezemaal
Zaterdag 1 oktober 2022
Het nachtleven van dieren is voor de meesten onder ons
onbekend terrein. Vele dieren komen ’s avonds tot leven,
worden net dan actief en jagen er op los.
Tijdens deze nachtsafari trekken we door het Dunbergbroek en
laten je kennis maken met enkele nachtdieren.
De meest gekende is wel de bosuil, een stevig uiltje dat graag
in een dicht bebost gebied woont en waarvan iedereen de
karakteristieke “oehoe”-roep wel kent.
Een ander soort nachtdier zijn
vleermuizen die zich pas laten
zien na zonsondergang. Maar
zullen we ze zien? Of gaan we
ze horen? Onze batman neemt
ons mee en leert ons alles over
hoe we deze gevleugelde dieren
kunnen ontdekken.
Er vliegt ‘s nachts nog meer
rond, denk maar aan de
nachtvlinders, de meeste onder
hen worden actief wanneer het
begint te schemeren. Gewapend
met een zaklantaarn kan je
alvast de bosranden afschuimen
op zoek naar deze beestjes. En
na het plaatsen van een lichtval
kunnen we nog meer motten
spotten.
Traditiegetrouw gebeurt er
tijdens dit weekend ook een muizeninventarisatie.
We willen graag weten welke en hoeveel muizensoorten er
in ons natuurgebied voorkomen. Hoe we dat doen, kom je te
weten op deze leerrijke avondactiviteit.
Je ziet, er valt heel wat te beleven in het donker in de natuur.
Ben je ook nieuwsgierig naar wat we allemaal kunnen
ontdekken?
Schrijf je dan snel!

De opbrengst van dit festijn gaat integraal naar de aankoop en
uitbreiding van onze Lubbeekse natuurgebieden: Boekhoutbos, De
Spicht, Koebos, Sloep, Pellenbergse bronbossen en Tafelbos.
Met de regelmaat van een klok wordt in Lubbeek natuurgebied
aangekocht en worden onze bestaande natuurgebieden uitgebreid.
Alleen door aankoop kan deze waardevolle natuur beschermd
en gegarandeerd veiliggesteld worden voor de toekomst. Voor
onze afdeling betekent dat een verantwoordelijkheid inzake
restfinanciering. Die is aanzienlijk en we proberen dan om die zo
veel als mogelijk aan te zuiveren.

Afspraak: zaterdag 1 oktober 2022 van 19u00 tot 22u00
einde Molenbaan (brug over de Winge),
Wezemaal
Meebrengen: laarzen of stevige stapschoenen,
een zaklamp
Let op: niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s
Inschrijven: www.natuurpuntoostbrabant.be/nachtsafari22
Bijdrage: leden Natuurpunt en kinderen gratis, niet-leden € 5
Info: larssmout@gmail.com, 0494 63 26 43

Tot dan?
Inschrijven: voor een vlotte organisatie is
inschrijven verplicht:
www.natuurpuntoostbrabant.be/lubbeekpizza
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27,
natuurpuntlubbeek@outlook.com
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