Vlaamse Ardennendag
Als vanouds organiseert Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus,
i.s.m. het Milieufront Omer Wattez (MOW) en de Jeugdbond
voor Natuur en Milieu (JNM) opnieuw een Vlaamse Ardennendag. In tegenstelling tot de laatste editie in 2016 vallen
we ditmaal terug op de oude formule en wordt het opnieuw
een ontmoetingsmoment voor iedereen die de natuur en
het landschap van de Vlaamse Ardennen een warm hart
toedraagt en de streek wil ontdekken. Centrale plaats is dit
jaar de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke.
Er zijn voor- en namiddagexcursies voor verenigingen.
Meerdere groeperingen hebben zich reeds ingeschreven
om onder begeleiding van een natuurgids twee van onze
bos- en natuurgebieden te ontdekken. Groepen (> 10 personen) en verenigingen die dat alsnog wensen te doen,
kunnen via de website van de Vlaamse Ardennendag een
gebied uitkiezen en zich per e-mail aanmelden.
Mensen die in de voor –en/of namiddag willen aansluiten bij
een groepswandeling van Natuurpunt kunnen dit:
• In de voormiddag met onze natuurgids Lieven Nachtergaele die je op sleeptouw neemt voor een wandeling in
en rond de Boterhoek te Michelbeke. Afspraak om 9 uur
aan de Boembekemolen. Einde omstreeks 12 uur.
• In de namiddag zakken we af naar Kwaremont. Afspraak
om 14 uur aan de kerk op het Kwaremontplein. Onze gids,
Noël De Loof, brengt ons tot de schatkamers van het Feel
–en Kalkovenbos. Einde omstreeks 17 uur.
In de voormiddag start er om 9 uur vanaf de Boembekemolen een tragewegenwandeling van 7-8 km o.l.v. Filip Keirse.
We trekken onze goede wandelschoenen aan en volgen
zoveel mogelijk onverharde paadjes van het wandelknooppuntennetwerk. Terug aan de Boembekemolen omstreeks
12 uur. Organisatie i.s.m. MOW.

zondag
28 april

Tijdens de middag kan je
je lunchpakket verorberen in en rond de Boembekemolen. We zorgen graag voor
een dagverse soep en onder meer het eigen appelsap van
onze boomgaard en het eigen bier, het Boembeke Luiwerk.
Namiddagactiviteiten vanaf de Boembekemolen.
• Voor kinderen van 7 t.e.m. 10 jaar is er een aangepaste
activiteit in de omgeving van de Boembekemolen. Annelies Van der Linden laat hen de 5 elementen, water, vuur,
aarde, lucht en ruimte in de natuur ontdekken met een
educatief moment & creatief spel. Start om 14 uur aan de
Boembekemolen. Einde omstreeks 17 uur. Let op: inschrijving voor 28 april verplicht bij Annelies Van de Linden,
a_vdl@hotmail.com Max. 20 deelnemers !
• Om 14 uur start er vanaf de Boembekemolen een wandeling met als thema ‘houtig erfgoed en streekeigen
groen, als deel van het landschap’. De wandeling van 6
à 8 km zal zoveel mogelijk langs trage wegen gaan. Gids
is Karel de Wagter. Einde omstreeks 17 uur. Organisatie
i.s.m. met MOW en Trage Wegen Werkgroep Zwalm
• JNM verwelkomt vanaf 14 uur iedereen van 7 tot 16 jaar
om aan natuurstudie op kinderniveau te doen in en rond
de wilde natuur van de Boembekemolen. Einde omstreeks
17 uur. Info bij Margot Lenssens, lenssensmargot@gmail.
com en Jacok Ghijs, jakob.ghijs@gmail.com, 0488 80 06 65
Voor wie liever individueel of in beperkt gezelschap op
stap gaat, zijn er twee bewegwijzerde wandelingen die
vanaf de Boembekemolen starten. Volg de rode pijltjes van
het Wolvenhoekpad (6 km) of de blauwe pijltjes van het
Boterhoekpad (6,5 km). Voor liefhebbers die de Zwalmvallei
met de fiets willen ontdekken is er een fietsknooppuntentocht die langs de Boembekemolen passeert. Info en kaartjes te verkrijgen in de Boembekemolen.

Reserveer alvast 28 april 2019 in je agenda.
Zie ook www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be/vlaamseardennendag_2019.html
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