Zondag 3 mei:
Ontdek Ons Plekje Kessel-Lo
Afdeling Club Ahoy organiseert in het kader van Ontdek Ons Plekje een wandeling die de GR-route volgt. De wandeling
start om 13u aan Parking 3 van het Provinciaal Domein in Kessel-Lo en zal 10
km lang zijn. Einde is voorzien aan
het Arenbergkasteel. De Bergstijgers
Kempen doen die dag 20 km en lopen de
laatste 10 km met ons mee. Er zijn dus 2
afstanden die je op 3 mei kan lopen.
Deelname is gratis. Inschrijven en meer
info: chris.ven@skynet.be
Zaterdag 16 mei:
Op zoek naar de beverkoning in KesselLo
Woudvrouw neemt jullie mee in de beverburcht in het Provinciaal Domein van
Kessel-Lo tijdens een natuurworkshop
voor kinderen van 3 tot 12j. Leer meer
over meneer de bever en waar hij woont.
Dan maken we eerst een beverstaf, en
voor
de
beverkoning
ook
een
kroon! Woudvrouw biedt kinderen de
unieke mogelijkheid om te zien, voelen
en leren door een interactieve, tactiele
workshop in de natuur. Deze activiteit is
geschikt voor kinderen van 3 tot en met
12 jaar oud, maar we raden aan dat een
groot / ouder zich bij kinderen jonger
dan 7 jaar voegt. Dat kan en is ook leuk
voor de oudere kinderen. Kinderen van
leden van De Natuurvrienden: 10 euro.
Kinderen van niet-leden van De Natuurvrienden: 20 euro. Ouders: gratis. Keuze
tussen workshop in voormiddag of namiddag.
Inschrijven
via
dries@denatuurvrienden.be.
Zaterdag 13 juni:
Natuurvrienden Wandeldag
In het kader van het 125-jarige bestaan
van de Natuurvrienden-beweging. Starten van 8u tot 15u, laatste aankomst
rond 18u. Vrij vertrek. Start-en einde:

http://www.denatuurvriendenoostende.be/

Natuurvriendenhuis De Berk, Oude Baan
110 in Essen. Keuze uit verschillende afstanden: 7,5 km - 11km - 22 km. Leden
ATB De Natuurvrienden & Nivon: gratis.
Niet-leden: 1,5 € -12 jaar: gratis.
Zaterdag 20 juni:
Beversafari
We trekken naar De Vallei van de Bevers. Natuurgids Jorn neemt ons mee
op Beversafari. Vertrek om 14u aan vakantiehuis:
Le Brâme du Cerf, Chabrehez 1 in Houffalize. Gratis voor Natuurvrienden!
Inschrijven via:
dries@denatuurvrienden.be.
12 september:
Natuurvrienden Ontmoetingsdag
in Geraardsbergen
organisatie:
Natuurvrienden Geraardsbergen
Plaats: Het evenement gaat door op het
grondgebied
van
Onkerzele
(deelgemeente) op de terreinen van zaal
MANOLITO waar de zaal als verzamelpunt en lunchplaats zal fungeren.
Voor meer info: jo.hellinckx@skynet.be

Aprilse grappen en grillen
Dit plaatsje was ideaal om een Aprilgrapje
de wereld in te sturen. Helaas is dit in de
huidige omstandigheden, die weinig aanleiding geven tot grapjes, niet aangewezen. Zelf erger ik mij soms aan de dwaze
ongepaste grapjes, zodat ik, nochtans de
eerste om onder normale omstandigheden, een Aprilse gril de wereld in te sturen, mijn plannetje opberg. Deze ster
heeft een overzicht van welke activiteiten
op ons kunnen afkomen, maar maak u
geen begoochelingen, de volgende afgelasting staat reeds ingepland. Heel de
maand April, op zijn minst tot na de Paasvakantie, hoef je niets te plannen. Moest
ik daarin verkeerd zijn, dan is dit de
mooiste Aprilgrap die ik mij kan wensen.
Jacky
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