april 2018

Natuurwandeling

De nieuwe Lovenhoek
zondag 27 mei 2018
13.45-18.00 uur
Op zondag 27 mei organiseren de Davidsfondsafdelingen van Vorselaar, Oevel en Herentals
weer een (natuur)wandeling. De afstand van de wandeling bedraagt ongeveer 6 km. Het parcours
is niet geschikt voor buggy’s, kinderwagens en rolstoelen. Stevige wandelschoenen worden
aanbevolen.
We verzamelen, ten laatste om 13.45 uur, aan het Buurthuis, Oostakker 16, te Vorselaar. Er is
ruimschoots parkeergelegenheid op de Oostakker en het nabij gelegen Sportcentrum 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.
Dan begeven we ons met de auto naar de Pallaaraard waar de gids Dirk Willems, voorzitter van
Natuurpunt Vorselaar, op ons wacht.
De wandeling begint omstreeks 14.00 uur.
Natuurpunt kocht in 2007 met de steun van de gemeente Vorselaar de Lovenhoek aan, ooit een
bloeiend landbouwgehucht. Wij wandelden in 2015 reeds door het gebied waarin ondertussen
veel is gewerkt. Een nieuwe wandellus kreeg in 2017 van de Provincie Antwerpen de titel van
“wandeling van het jaar”.
Zeker de vallei van de kronkelende Molenbeek levert mooie ervaringen op. Houten
vlonderpaden, bruggetjes en stapstronken helpen je om de vochtige beekoevers te overbruggen.
Het landschap bestaat verder uit oude loofbossen, naaldbomen, 'groene' poelen, heide en vochtige
broekbossen. Schapen en runderen zorgen voor een natuurlijke begrazing van het terrein.
Op onze wandeling maken we kennis met de variëteit aan landschappen op de Lovenhoek en
kijken we uit naar bijzondere planten en vogels

Omstreeks 17.00 uur rijden we na de
wandeling naar de schaapstal op de Dijkbaan
voor de koffietafel met brood(jes) en beleg en
koffie of thee en vlaai.
Een tripel of dubbele trappist of een Gageleer
is er ook in voorraad.

Deelname, koffietafel inbegrepen, kost 9 euro voor leden van het Davidsfonds en 11 euro voor
niet-leden.
Inschrijven vóór zondag 20 mei door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals. (zie voetnoot)
Je kan ook deelnemen aan de wandeling alleen, dus zonder koffietafel. Dan hoef je je enkel aan
te melden en je betaalt 1€ ter plaatse voor de gids.
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