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     Afdeling Herent 
JAARPROGRAMMA  2020 

Zondag  5 januari 2020 

“Frisse Neuswandeling”   

Zondag 5 januari 2020 om 14u00 met start in de cafetaria van de Warotzaal.  

Organisatie : Geert Kuijken geert.kuijken@gmail.com 

Gidsen: Richard, Gerard en Irmi.   

 

Zaterdag 25 januari 2020 

Algemene ledenvergadering Natuurpunt Herent 

Op deze jaarlijkse bijeenkomst kijken we terug op het voorbije jaar en blikken we 

vooruit naar  2020. Gaat door in de refter van gemeenteschool Toverveld, 

Overstraat te 3020 Veltem-Beisem  vanaf 19u30. 

Meer info bij Irmgard Fuessl, gsm: 0478/914213 ifuessl@hotmail.com 

 

Zaterdag 14 maart 2020 

Vegetarische eetdag in de “Warotzaal” te 3020 Winksele (12 tot 14 u en 17u tot 

21u). Laat uw smaakpapillen ook dit jaar weer aangenaam verrassen. 

Menu aan 20 euro, bestaande uit een drankje van de kaart, soep, een vegetarisch 

hoofdgerecht, een keuze uit ons uitgebreid dessertenbuffet. 

Vooraf inschrijven noodzakelijk, Filip Vandekeybus tel: 0475/553541 

filip_vandekeybus@hotmail.com 

 

Zondag 5 april  2020 

Vroege vogelwandeling (vertrek om 6 uur aan de kerk van Beisem), met ontbijt om 8u 

in zaal Ratjetoe. 

Organisatie: Fernand Rochette fernand.rochette@skynet.be 

Gidsen: Fernand en Raf  

Ontbijt 5€   Wandeling 3€ voor niet-leden; voor leden Natuurpunt gratis. 

Inschrijven bij Patrick Patrick.luyten@pandora.be 
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Uitstap: Weekend Zuid-Engeland mei 2020 

Onder deskundige leiding van Inge trekken we drie dagen naar Engeland om daar de 

natuurpracht te bewonderen. Inge wist alvast een afspraak te regelen met de 

Rangers van Seven Sisters Countrypark! Gaat door van vrijdag 15 mei tot zondag 17 

mei 2020.  Meer info bij Inge Vande Voorde, gsm: 0477/765084 

 

Zaterdag 27  juni 2020 

Werkdag in het natuurreservaat  De Molenbeekvallei. Een leuke en actieve manier om 

in groep aan natuurbeleving te doen is meewerken in het natuurreservaat. Iedereen 

werkt op zijn eigen tempo, leert zaken bij over de natuur en natuurbeheer. 

Natuurlijk is er ook tijd voor een gezellige babbel.  Wij zorgen voor een knabbel en 

iets om de dorst te lessen! 

Afspraak, begin knuppelpad, achter de parking, Kerkstraat te 3020 Veltem-Beisem. 

Telkens tussen 9 / 12 uur en 14 / 17 uur.  

Info bij Geert Kuijken, gsm: 0476/452380 geert.kuijken@gmail.com 

Al wie meehelpt is achteraf  welkom op de afsluitende barbecue die start vanaf 18 

uur. 

 

Zondag 5 juli 2020 

Interactieve zomerwandeling 5/7 om 14u30.  Vertrek aan de Mollekensberg – einde 

van de Kouterstraat. 

Organisatie: Gerard Moors en Geert Kuijken geert.kuijken@gmail.com 

 

Zondag 04  oktober 2020  

Paddenstoelenwandeling Kastanjebos op 4 oktober om 14u30 Kastanjebosstraat. 

Organisatie: Patrick Luyten Patrick.luyten@telenet.be en Magda Cool 

magdacoolbe@yahoo.com 

 

zaterdag 10 oktober 2020 Nacht van de duisternis 

 

Zaterdag  5 december 2020  

Algemene kennisquiz (ten voordele van het Reservatenfonds) in de gemeenteschool 

Toverveld, Overstraat te 3020 Veltem-Beisem. Start om 19u30. 

Deelname: 25 euro per ploeg van max 5 personen. Inschrijven bij Marc Vangerven via 

telefoonnummer 016/221497 of mailen naar marc.vangerven@belgacom.net. 

 

Zaterdag 12 en zondag 13 december 2020 

Ledenwervingsactie-weekend Warmste Week Studio Brussel 
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BEHEERWERKEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN:   

zaterdag 18 Januari: om 13:30u 

zaterdag 15 Februari: om 13:30u 

zaterdag 21 Maart:  om 13:30u 

zaterdag 18 April: om 13:30u 

zaterdag 27 Juni: werkdag MBV (reeds apart vermeld) 

zaterdag 19 September: om 13:30u 

zaterdag 17 Oktober: om 13:30u 

zaterdag 21 November: om 13:30u 

zaterdag 19 December: om 13:30u 

 

De plaats van afspraak is terug te vinden op onze website www.natuurpunt-herent.be  

en via de nieuwsbrief. 

 

 

 

RIMPELWERKDAGEN 

Gaat telkens door op de eerste donderdag van de maand (niet in juli en augustus) en 

is bedoeld voor mensen die graag in de week een handje komen toesteken in onze 

natuurgebieden. Afspraak telkens om 9:30 u. Geef je coördinaten op bij Patrick 

Luyten,  patrick.luyten@telenet.be  of bel op 0495/598533 en dan nemen we je op in 

onze meldingslijst Rimpelwerkdag. 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, abonneer je dan op onze 

digitale nieuwsbrief. Stuur je vraag naar patrick.luyten@pandora.be. 
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