april 2012

Natuurwandeling

Kuieren in de Kempen
zondag 13 mei 2012
14.00-18.00 uur
Op zondag 13 mei organiseren de Davidsfondsafdelingen van Vorselaar, Oevel en Herentals een
(natuur)wandeling. De afstand van de wandeling bedraagt een kleine 10 km. Het parcours is niet
geschikt voor buggy’s, kinderwagens en rolstoelen.
We verzamelen aan het Buurthuis, Oostakker 16, te Vorselaar. De wandeling vertrekt om 14.00
u. Er is ruimschoots parkeergelegenheid op de Oostakker en het nabij gelegen Sportcentum van
Vorselaar. De Oostakker is de laatste straat rechts (schuin tegenover het benzinestation van
Pollet) voor je (komende van Herentals) de Markt van Vorselaar bereikt.
We doen in Vorselaar de Mie Brooswandeling
die ons van het dorp naar het Heiken brengt
waar we het
geboortehuis
van de
volksgenezeres Mie Broos passeren en een
bezoekje brengen aan het natuurreservaat. We
wisselen de oevers van de Nete af met de
bossen en weiden waardoor deze Kempense
rivier stroomt en we genieten van het mooie
landschap. We ronden de namiddag af met een
bezoek aan de Kempense schaapsstal die
Natuurpunt Vorselaar (her)bouwde en die in
september 2011 feestelijk geopend werd.
Onze gids bij deze wandeling is Dirk Willems,
de voorzitter van Natuurpunt Vorselaar.
Omstreeks 17.00 uur wacht ons in het Buurthuis een koffietafel met brood(jes) en beleg en koffie
of thee en vlaai. Een tripel of trappist enz... hebben we ook in voorraad.
We organiseren die namiddag ook een boekenverkoop: een selectie van boeken uit de enorme
stock (meer dan een half miljoen boeken) van de uitgeverij Davidsfonds die je met een reuze
korting voor “een prikje” (5€ of 10 €) kan kopen. In het lokaal van de Vorselaarse Fotovrienden
vlak naast het Buurthuis vindt die stockverkoop plaats van 13.00 tot 18.00 uur. Je kan er dus
voor of na de wandeling terecht. Ook wie niet meewandelt kan er terecht.
Deelname, koffietafel inbegrepen, kost 8 euro voor leden van het Davidsfonds en 10 euro voor
niet-leden.
Inschrijven vóór zaterdag 5 mei door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.
Je kan ook deelnemen aan de wandeling alleen, dus zonder koffietafel. Dan hoef je je enkel aan
te melden en niets te betalen.
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