Nieuwsflash: november - december 2022
De uilen krijgen dit jaar een bijzondere plaats
Maar ook de modellen van de paddenstoelen zijn terug
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.
Zondag 20 november 2022: Herfstwandeling Gerhagen
Nog volop herfst. De laatste herfstkleuren, de laatste paddenstoelen, gallen, varens en nog
allerlei andere zaken kunnen we tegenkomen op deze wandeling door Gerhagen.
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ± 16 uur).

Daguitstappen november december 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 6 november 2022: Wandelen in de buurt van Monschau
Hopelijk zijn de weersomstandigheden gunstig om onze wandeling van een 10-12km lange
wandeling van Hofen naar Monschau te maken.
Vertrek 8u30 in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Zondag 27 november 2022: Uitstap Zeeland of Nederlands Limburg
We willen nog eens graag naar Zeeland op uitstap. Maar dan moeten de
weersomstandigheden er echt gunstig voor zijn. Daarom deze dubbele planning. Lukt het
niet van de eerste keer proberen we het terug volgende uitstap (11 december). Anders
trekken we richting Vijlen voor een wandeling door het Vijlenerbos.
Vertrek 8u30 in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Zondag 11 december 2022: Nederlands Limburg of uitstap Zeeland.
We willen nog eens graag naar Zeeland op uitstap. Maar dan moeten de
weersomstandigheden er echt gunstig voor zijn. Daarom deze dubbele planning. Lukt het
niet van de eerste keer proberen we het terug volgende uitstap (11 december). Anders
trekken we richting Vijlen voor een wandeling door het Vijlenerbos.
Vertrek 8u30 in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313

Een kort overzicht van wat er gebeurde
Zondag 25 september 2022: Paddenstoelenwandeling Gerhagen (13dln)
De paddenstoelen waren er net voldoende. Het zou dit jaar het jaar van jet
Eekhoorntjesbrood worden.
Zondag 2 oktober 2022: Wandelen in de buurt van Spa
Eerst zouden we gaan fietsen, daarna gaan wandelen en uiteindelijk moesten we de
uitstap afgelasten. Tja het covid beestje bleek nog niet verdwenen te zijn.
Zondag 16 oktober 2022: Paddenstoelenwandeling Gerhagen (2dln)

Blijkbaar was er wat mis met de communicatie of was er zo veel anders te doen. Maar er
daagden geen deelnemers op; voor deze wandeling. Paddenstoelen waren er wel.
Zondag 23 oktober 2022: Op zoek naar paddenstoelen in het Hertogenwald (8dln).
Werd uiteindelijk één wandeling van 9km in de buurt van Spa. Het was een combinatie
tussen paddenstoelen zoeken en genieten van de herfstkleuren en vergezichten. De
paddenstoelen werden grondig onderzocht met obsidentify. Blijkt dat je toch erg kritisch
moet zijn ook al geeft de app een identificatie van 100%. Vooral de Groene knolamaniet en
de Heksenboleten trokken de aandacht. Om rustig na te genieten van de wandeling
trokken we naar het kasteel van Franchimont in Theux. En terwijl we lekker gezellig in de
brasserie genoten van onze drank begon het toch niet te regenen zeker.

