mei 2016

Natuurwandeling

Lenteleven in Oevel
zondag 22 mei 2016
14.00-18.00 uur
Op zondag 22 mei organiseren de Davidsfondsafdelingen van Vorselaar, Oevel en Herentals een
(natuur)wandeling. De afstand van de wandeling bedraagt een kleine 8 km. Het parcours is niet
geschikt voor buggy’s, kinderwagens en rolstoelen.
Stevige wandelschoenen worden
aanbevolen.
We verzamelen, ten laatste om 14.00 uur, aan De Biekorf, Sint-Michielsstaat 8 in Oevel. Dit is
gelegen in een straat achter de kerk. Er is ruimschoots parkeergelegenheid.
De wandeling begint omstreeks 14.00 uur.
Wij wandelen met een gids van Natuurpunt door het natuurgebied Nieuwe Hoeve en Teunsberg,
op het grensgebied Oevel-Oosterwijk.
Het natuurgebied Teunsberg en Nieuwe Hoeve is meer dan 60 ha groot en beslaat grotendeels de
domeinen van de vroegere militaire basis Teunenberg. Het bestaat voor het grootste deel uit
naaldbossen die echter langzaam worden omgevormd tot gemengd loof- en naaldbos. Dit komt
de biodiversiteit ten goede. Tussen 2005 en 2009 is een groot deel van de vroegere militaire
infrastructuur afgebroken. Waar tot voor kort betonnen loodsen en parkings waren, ontwikkelt
zich nu een mooie heide met waardevolle heischrale graslanden.

Omstreeks 17.00 uur wacht ons in De Biekorf een Kempische koffietafel met brood(jes) en
beleg en koffie of thee en taart. Een tripel of andere trappist enz... hebben ze ook in voorraad.
Deelname, koffietafel inbegrepen, kost 10 euro voor leden van het Davidsfonds en 12 euro voor
niet-leden.
Inschrijven vóór zondag 15 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 je betaalt 2€ ter plaatse voor de gids.
Jeannine Beutels

014/ 215570

adv.beutels@scarlet.be

Noteer:
 En zijn nog enkele kaartjes beschikbaar voor de zomeropera “Eugen Onegin” op
donderdag 2 juni in Alden Biesen. Wij belangstelling heeft contacteert Gust Gepts op
014//223614 of op gust.gepts@telenet.be.
 De datum van de daguitstap naar Kortrijk is zondag 19 juni en niet zaterdag 18 juni zoals
vroeger vermeld in het jaarprogramma.
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