Nieuwsflash: maart 2020
Bosmuseum Gerhagen
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 maart 2020
Geleide natuurwandelingen van 5-7 km (duur 2-3 uur )

Zondag 8 maart 2020: Wandeling geologie en geschiedenis.
Hoe is het natuurpark Gerhagen ontstaan? Welke soorten bodems zijn er? Wie heeft er het
meest de streek beïnvloed? Hoe is het Bosmuseum uit gegroeid tot poort van het
Merodegebied?
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±17 uur).
Maandag 13 april 2020: Stiltewandeling in Gerhagen
Traditioneel maken we op paasmaandag kennis met het stiltegebied. Zou de gids wel uitleg
mogen geven op zo een stiltewandeling? In elk geval wordt het heel andere soort
wandeling met heel wat andere ervaringen.
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±17 uur).

Daguitstappen maart 2020
We rijden met zo weinig mogelijk auto’s en delen de vervoersonkosten. De picknick nemen
we vaak mee voor onderweg (in de vrije natuur).
Omdat het jaarprogramma lang op voorhand wordt opgesteld, kunnen er wel eens
wijzigingen optreden. Tijdig informeren en inschrijven dan ook zeer wenselijk.
0477 614 709 – marcmeert10@telenet.be.

Zondag 1 maart 2020: Lentewandeling Abenden - Nideggen
Voor deze wandeling van ±16 km trekken we naar de Eifel. We vertrekken met de
wandeling in Abenden. In het eerste gedeelte van de wandeling blijven we in de vallei
van de Rur wandelen. Later wordt er geklommen en langs rotsen (leyen)gewandeld We
passeren zo het bekende stadje Nideggen (mogelijk een café). Ook daarna blijft het op en
af gaan (Raffelsley, Kuhlenbush) om zo terug in Abenden te komen. We nemen de
picknick mee voor onderweg.
Vertrek 8u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Terug ±19u. Reisweg ±130 km enkel- Aken – Düren – Nideggen - Abenden
koffie wegrestaurant Aachenerland

Zondag 15 maart 2020: Lentewandeling Cadier en Keer - Bemelen
Voor onze jaarlijkse wandeling naar Nederlands Limburg trekken we ditmaal terug naar
Cadier en keer. Onze wandeling van ±17 km start in het centrum van Cadier en keer. Via de
Hondsbergrub wandelen we richting Houthem. Voor het dorpje draaien we af naar de
Schiepersberg. Hier komen we door een vallei langs een helling naar Bemelen en de
Bemelerberg. Vanuit Bemelen gaat het naar Berg. Hier zoeken we een nieuwe helling op
en wandelen we rond de Riesenberg om terug in Cadier terecht te komen. Hopelijk zijn er
al wat voorjaarsbloeiers te zien. We nemen de picknick mee voor onderweg.
Vertrek 9u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Terug ±18u. Reisweg enkel ±65km Maasmechelen - Maastricht - Cadier en Keer
Koffie Cadier en Keer
Zondag 29 maart 2020: Lentewandeling Slenaken - Gulpen
We trekken opnieuw naar Nederlands Limburg om er naar de voorjaarsbloemen te gaan
kijken. Ditmaal naar de vallei van de Gulp. De wandeling van ±15 km vertrekt in Slenaken.
Voor de wandeling naar Gulpen blijven we steeds zo kort mogelijk langs de Gulp wandelen.
Bij het terugkeren klimmen we een aantal keren de helling op en af. We nemen de picknick
mee voor onderweg.
Vertrek 8u in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Terug ±18u. Reisweg enkel ±75km Maasmechelen - Gulpen - Slenaken
koffie café in Gulpen of Slenaken
Begin april (maandag 6?) 2020: Fietstocht Kortessem - Herstappe
Vorig jaar werd er gevraagd om tijdens de bloesemperiode te gaan fietsen. Ook dit jaar
willen we dit nieuw voorstel opnemen in het programma. Wanneer het gaat doorgaan
hangt af van het weer en de bloesems. We houden je op de hoogte voor verdere
afspraken via de nieuwsflash. Het wordt een tocht van ±40/50km tussen Kortessem en
Borgloon. We nemen de picknick mee voor onderweg of eten iets onderweg op een van
de vele terrasjes.
Vertrek 10u in Kortessem cafe Boes vanaf 10u open

Dit was februari 2020
In deze rubriek blikken we terug op de voorbije maand in woord en beeld

Helaas, driewerf helaas. De weergoden hebben ervoor gezorgd dat het elke zondag van
februari te slecht (storm)weer was om ... er de leden van de WET door te sturen. Drie
wandelingen op rij werden daardoor afgelast. Gelukkig konden we nog veilig in het
Bosmuseum terecht om terug te blikken op het voorbije wandeljaar. Er werd heel wat
bijgepraat, herinneringen opgehaald, ... en zelf denkspelletjes gespeeld. Jos had voor
enkele spelletjes uit een escaperoom meegebracht.

Zondag 2 februari 2020: Strand-, duin- en vogelwandelingen in Zeeland
Zondag 9 februari 2020: Mossenwandeling

Afgelast

Afgelast.

Zondag 16 februari 2020: Winterwandeling Achouffe Afgelast
Zaterdag 22 februari 2020: Samenkomst wandelaars - terugblik op 2019 (13dln)

