
 
 

Zoom in, klik en win 

Fotowedstrijd Hageland - Bosland 
 

Bezorg ons je mooiste foto’s die het Hagelandse bos in de kijker zetten. Wie weet win je dan wel een 

Greencity tour met ontbijt. Of wat dacht je van een stère brandhout? Daarnaast kunnen de winnaars 

rekenen op publiciteit voor hun foto in gemeentebladen en andere publicaties. De twintig beste foto’s 

worden tentoongesteld op het publieksevenement in het Walenbos in Houwaart en in de bibliotheek 

van Tielt-Winge.   

 

Bosfoto’s 

Foto’s rond alle aspecten van het bos in het Hageland, zoals bosgebruik, bosbeheer, landschappen met 

bos, natuur in het bos… zijn welkom. Ook foto’s die op een of andere wijze inspelen op de 

bosgeschiedenis in het Hageland, komen in aanmerking.  

 

Bezorg ons voor vrijdag 16 september 2011: 

- Maximum vijf  foto’s  

- Mail je foto’s of een link waar wij de foto’s kunnen downloaden naar weekvanhetbos@vbv.be 

- Vermeld het woord ‘fotowedstrijd’ in het onderwerp van je mail 

- Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, de locatie van de foto met eventuele (korte) 

toelichting 

- Je inzending is pas geldig na ontvangst van een bevestigingsmail 

 

We beoordelen de foto’s in twee leeftijdscategorieën (- 17 en +17 jarigen). De twintig beste foto’s zijn 

van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober 2011 te  bezichtigen in de bibliotheek van Tielt-Winge 

(Blerebergstraat 4). Op zondag 16 oktober 2011 worden ze tentoongesteld in het Walenbos in 

Houwaart tijdens het publieksevenement van de Week van het Bos.  

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 16 oktober om 16.30 u. op de Roeselberg in Houwaart. 

 

Raadpleeg het wedstrijdreglement: www.weekvanhetbos.be > bezoeker > activiteiten > lokaal nieuws;  

www.tielt-winge.be.  

 

Hageland 

Het Hageland was tot het einde van de 18e eeuw veel dichter bebost dan nu. De bossen waren toen 

een belangrijk element in het dagelijkse leven van de Hagelander. Tal van plaatsnamen herinneren aan 

bossen, bosontginning, bosgebruik, grote boseigenaars, enz. Ook nu nog wordt het Hagelandse 

landschap op veel plaatsen sterk bepaald door bos. De bossen herbergen een gevarieerde fauna en 

flora en dragen de sporen van een vroeger bosgebruik. Ze vormen ondertussen ook de groene kern van 

een streek die meer en meer ontdekt wordt als waardevol natuur- en wandelgebied. 

 

Kom naar de Week van het Bos in het Hageland 

15/10/11, 18.30 u. In het Horst van de nacht: Kasteel van Horst, Holsbeek 

16/10/11, 14.00 u. Publieksevenement in het Walenbos: Roeselbergkapel, Tielt-Winge 

 

 
 

Zoom in, klik en win 

Fotowedstrijd Hageland - Bosland 
 

Bezorg ons je mooiste foto’s die het Hagelandse bos in de kijker zetten. Wie weet win je dan wel een 

Greencity tour met ontbijt. Of wat dacht je van een stère brandhout? Daarnaast kunnen de winnaars 

rekenen op publiciteit voor hun foto in gemeentebladen en andere publicaties. De twintig beste foto’s 

worden tentoongesteld op het publieksevenement in het Walenbos in Houwaart en in de bibliotheek 

van Tielt-Winge.   

 

Bosfoto’s 

Foto’s rond alle aspecten van het bos in het Hageland, zoals bosgebruik, bosbeheer, landschappen met 

bos, natuur in het bos… zijn welkom. Ook foto’s die op een of andere wijze inspelen op de 

bosgeschiedenis in het Hageland, komen in aanmerking.  

 

Bezorg ons voor vrijdag 16 september 2011: 

- Maximum vijf  foto’s  

- Mail je foto’s of een link waar wij de foto’s kunnen downloaden naar weekvanhetbos@vbv.be 

- Vermeld het woord ‘fotowedstrijd’ in het onderwerp van je mail 

- Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, de locatie van de foto met eventuele (korte) 

toelichting 

- Je inzending is pas geldig na ontvangst van een bevestigingsmail 

 

We beoordelen de foto’s in twee leeftijdscategorieën (- 17 en +17 jarigen). De twintig beste foto’s zijn 

van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober 2011 te  bezichtigen in de bibliotheek van Tielt-Winge 

(Blerebergstraat 4). Op zondag 16 oktober 2011 worden ze tentoongesteld in het Walenbos in 

Houwaart tijdens het publieksevenement van de Week van het Bos.  

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 16 oktober om 16.30 u. op de Roeselberg in Houwaart. 

 

Raadpleeg het wedstrijdreglement: www.weekvanhetbos.be > bezoeker > activiteiten > lokaal nieuws;  

www.tielt-winge.be.  

 

Hageland 

Het Hageland was tot het einde van de 18e eeuw veel dichter bebost dan nu. De bossen waren toen 

een belangrijk element in het dagelijkse leven van de Hagelander. Tal van plaatsnamen herinneren aan 

bossen, bosontginning, bosgebruik, grote boseigenaars, enz. Ook nu nog wordt het Hagelandse 

landschap op veel plaatsen sterk bepaald door bos. De bossen herbergen een gevarieerde fauna en 

flora en dragen de sporen van een vroeger bosgebruik. Ze vormen ondertussen ook de groene kern van 

een streek die meer en meer ontdekt wordt als waardevol natuur- en wandelgebied. 

 

Kom naar de Week van het Bos in het Hageland 

15/10/11, 18.30 u. In het Horst van de nacht: Kasteel van Horst, Holsbeek 

16/10/11, 14.00 u. Publieksevenement in het Walenbos: Roeselbergkapel, Tielt-Winge 

 
 


