Natuurwandeling

april 2014

De zoom van Herentals
Natuur en erfgoed sprokkelen
zondag 11 mei 2014
14.30-18.00 uur
Op
zondag
11
mei
organiseren
de
Davidsfondsafdelingen van Vorselaar, Oevel en
Herentals opnieuw een (natuur)wandeling. De
afstand van de wandeling bedraagt een kleine 5
km en kan, tenzij het heel erg nat weer is, met
gewoon wandelschoeisel gebeuren.
De wandeling is uitgewerkt door Natuurpunt
Educatie in samenwerking met Stad Herentals en
Erfgoedcel Kempens Karakter naar aanleiding
van de Erfgoeddag 2013. Wij worden tijdens de
wandeling dan ook begeleid door gidsen van
Natuurpunt.
De wandeling loopt van het
Begijnhof langs het Berestraatje naar de Kleine
Nete. Verder langs de oevers van de Nete, door
het park Lepaige tot aan de monding van de
Molennete. Terug via de Roest en het oude tracé
van de stadswallen naar het Begijnhof

De wandeling vertrekt stipt om 14.30 uur aan de gildekamer in het begijnhof en eindigt er ook
omstreeks 17.00 uur. Je kan makkelijk parkeren op de Augustijnenlaan.
Na de wandeling kunnen we facultatief in de gildekamer aanschuiven voor een koffietafel met
broodjes en taart. Iets meer hartigs is aan de bar tegen betaling te verkrijgen
Deelname aan de wandeling, koffietafel inbegrepen, kost :
 DF cultuurkaart en vrijetijdspas : 9 €
 Anderen : 11 €
Wegens de koffietafel is inschrijving vooraf nodig door aanmelding bij een van onderstaande
bestuursleden en storting van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dit vóór zondag 4 mei.
Wie alleen mee gaat wandelen hoeft niet vooraf in te schrijven en betaalt ter plaatse 2 € (gids).
Hopelijk heb je zin in een mooie lentewandeling.
Jef Haest
Hubert Vanooteghem

0472 / 461449
014/216535

jefhaest@hotmail.com
hubert.vanooteghem@skynet.be

Voor de agenda :
Zondag 7 september: uitstap met de bus naar Zeeland (Zierikzee)
De voor juni geplande tweedaagse naar Amsterdam kan niet doorgaan omdat we geen interessante
(betaalbare) offertes hebben gekregen.
Donderdag 19 juni: zomeropera in Alden Biesen
Wij hebben een 20-tal kaartjes voor “Don Giovanni” van Mozart.
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