Nieuwsflash: lente 2022
De wolven zijn terug.
Van 1 maart tot 30 juni kan je in het Bosmuseum opnieuw
terecht voor de Pop-up Expo “Wolven in Limburg.
Via deze reizende tentoonstelling – een initiatie van Natuur en
Bos, natuurgebieden Duinengordel, Bosland en KempenBroek en het Provinciaal Natuurcentrum – kom je meer te
weten over de aanwezigheid van wolven in Limburg. Je krijgt
er antwoorden op vragen als: Hoe kan je wolven herkennen?
Wat eten ze? Wat betekent de terugkeer van de wolf?
Waarom kiezen ze voor Limburg?
Op basis van ervaringen uit het buitenland worden tips
gegeven over hoe mens en dier met elkaar kunnen
samenleven en hoe je als veehouder je vee kan beschermen.
Ook Roger, de aangereden wolf uit Opoeteren krijgt een
plaats in deze tentoonstelling.

De uilen krijgen dit jaar een bijzondere plaats
Er is een nieuwe kast geplaatst in de inkomhal. In deze kast
staat er momenteel onze prachtige uilenverzameling. Dus
hebben we ook onze tijdelijke tentoonstelling over uilen terug
uit gehaald om ten toon te stellen.
Allemaal redenen genoeg om ook eens een bezoekje te
brengen aan het Bosmuseum.

Openingsuren

februari, maart en november
woensdag, zaterdag en zondag van 13u45 tot 17u00
april, mei, juni, september en oktober
elke weekdag van 13u45 tot 17u00
elk weekend en feestdagen van 10u30 tot 17:00
juli en augustus
alle dagen van 10u30 tot 17u00

Geleide natuurwandelingen 2022
Geleide natuurwandelingen van 5-7 km (duur 2-3 uur )

Deze natuurwandelingen gaan door onder begeleiding van een natuurgids.
We vertrekken telkens om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen Tessenderlo (afstand
4-6 km - duur 2-3 uur). Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
Maandag 18 april 2022: Stiltewandeling in Gerhagen
Sinds Gerhagen uitgeroepen is tot stiltegebied zijn er ook speciale stiltewandelingen
gekomen. Er werden speciale stiltegidsen opgeleid. Ook binnen de Werkgroep hebben we
stiltegidsen. Traditioneel maken we op paasmaandag kennis met het stiltegebied. Zou de
gids wel uitleg mogen geven op zo een stiltewandeling?
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.
Zondag 22 mei 2022: Bloemenwandeling Gerhagen:
Gerhagen is geen bloemenparadijs. Maar je zou toch kunnen verschieten van hoeveel
soorten we kunnen tegenkomen op deze wandeling. Waarom zijn bloemen zo kleurrijk en
geuren sommigen zo lekker? En welke insecten bezoeken welke planten?
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen.

Daguitstappen Lente 2022

We rijden met zo weinig mogelijk auto’s en delen de vervoersonkosten. De picknick nemen
we vaak mee voor onderweg (in de vrije natuur).
Er kunnen wel eens wijzigingen optreden. Tijdig informeren en inschrijven dan ook zeer
wenselijk. 0477 614 709 – marcmeert10@telenet.be.
Zondag 24 april 2022: Lentewandeling Ben-Ahin - Modave
We trekken naar de Molignee en de Hoyoux. Afhankelijk van het weer en andere
omstandigheden maken we twee wandelingen.
Vertrek 9u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313 koffie drinken we in
het wegrestaurant Verlaine

Zondag 8 mei 2022: Fietstocht Aarschot - Leuven
Voor deze fietstocht vertrekken we in Aarschot en beginnen we de tocht via de Demer.
Hoe we terugkeren zullen we wel zien. We maken een tochtje van een 50tal km.
Samenkomst om10u in Aarschot. Parking langs de Demervallei (naam van de straat)
tegenover politiekantoor (buurt zwembad en sporthal).

Zondag 29 mei 2022: Orchideeënwandeling Geerendal of Lanaye
We gaan orchideeën spotten. Waar en hoe ligt nog niet exact vast.
Vertrek 10u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313

Een kort overzicht van wat er gebeurde

Zondag 20 maart 2022: Lentewandeling Elsloo -Meersen
Liefst 14 deelnemers op onze eerste uitstap van het jaar. Ondanks de mindere
weersvoorspelling hebben de toch lekker van het zonnetje zeker tijdens de picknick.
Genieten van de voorjaarsbloemen was het in het Elsloobos. Maar er moesten enkele
acrobatische toeren uitgehaald worden om de wandeling volledig te kunnen maken.
Maandag 11 april 2022: Fietstocht Kortessem
Gelukkig werd de tocht een week uitgesteld. De weersomstandigheden waren ideaal om te
genieten van het prachtige landschap en de bloesems op deze tocht. Heel wat stops waren
er voor bezienswaardigheden en natuurlijk de terrasjes. De 6 deelnemers maakten er een
53km lange tocht van met heel wat klimmetjes. Ja iedereen was er voor het eerst allemaal
met een e-bike.

