Wee va he B 2017: waar naarto ?
6 OKTOBER 2017

Traditioneel vieren we de start van de herfst met de Week van het Bos - dit jaar van 8 tot en met 15 oktober, met als thema ‘beweeg
mee’. Dat leverde meer dan 230 sportieve activiteiten op. W maakten een selectie van 3 tot 4 activiteiten per provincie.
Lees meer over: bos herfst wandeling herfst

Traditioneel vieren we de start van de herfst met de Week van het Bos - dit jaar van 8 tot en met 15 oktober, met als thema ‘beweeg mee’. Dat
leverde meer dan 230 sportieve activiteiten op: groepslopen, sportinitiaties, familiedagen, speurtochten, enzovoort - verspreid over de vele
natuurgebieden en bossen in Vlaanderen. W maakten een selectie van 3 tot 4 activiteiten per provincie.
Kiezen is verliezen, dus neem zeker zelf even een k kje in het programma. In alle provincies worden b voorbeeld ook rustige herfstwandelingen
georganiseerd, door bossen en langs trage wegen.
Week van het Bos wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+.
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Antwerpen
Op avontuur in Peerdsbos
Is een speeltuincross (4+), lasergamen, boogschieten of kickbiken iets voor jou (8+)? Waag je je graag op een hoogteparcours (10+) of houd je het
liever b een rustige natuurwandeling (alle leeft den)? Woensdagnamiddag 11 oktober 2017 is er voor elk wat wils in Sportcentrum Peerdsbos in
Brasschaat. Inschr ven is alleen verplicht voor het hoogteparcours.
Waar? Sportcentrum Peerdsbos-Provincie Antwerpen, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat
Wanneer? woensdag 11 oktober 2017 van 13:00 tot 17:00
Pr s? gratis
Meer info: 03 640 35 70, sportpromotie@provincieantwerpen.be, www.sportcentrumpeerdsbos.be

Nacht van de duisternis in’t Broek
Samen met een natuurgids ga je op stap in het Blaasveldbroek. Je luistert naar verhalen over het nachtleven in de natuur en gluurt naar sterren en
planeten door echte sterrenk kers. Tussen 19:00 en 21:00 start elk half uur een begeleide wandeling.
Waar? Parking Blaasveldbroek, Broekstraat z/n, 2830 Blaasveld
Wanneer? zaterdag 14 oktober 2017 van 19:00 tot 23:00
Pr s? gratis
Meer info: www.weekvanhetbos.be

Paddenstoelenwandelingen
Op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen worden paddenstoelenwandelingen georganiseerd. Kies zelf welke je het interessantste l kt:
Zwammen over paddenstoelen op Domein Tivoli in Mechelen, zondag 8 oktober 2017 om 14:00
Paddenstoelenwandeling in Driehoeksbos te Schilde, zondag 8 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
Paddenstoelenwandeling Kooldries in Wilr k, zondag 15 oktober 2017 van 13:00 tot 16:30
Paddenstoelenwandeling in Landschap De Liereman, zondag 15 oktober 2017 van 13:30 tot 16:00

Paddenstoelen in het Vrieselhof, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
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Limburg
Spelnamiddag in het Joekelbos
Leuke spelnamiddag met verschillende sportactiviteiten en workshops, van rugby tot boomklimmen en bosvissen.
Waar? Joekelbos, Leemkuilstraat, 3660 Opglabbeek
Wanneer? woensdag 11 oktober 2017 van 13:30 tot 17:00
Pr s? gratis
Meer info: chantal.corbey@opglabbeek.be, 08 981 01 35

Nacht van de Duisternis op Abd site Herkenrode
Nachtraven kunnen hun hartje ophalen op Abd site Herkenrode op zaterdag 14 oktober. T dens een wandeling met natuurgids spot je nachtdieren
en leer je hoe z k ken in het donker. T dens een wandeling met een astronoom leer je dan weer k ken naar de sterrenhemel. T dens beide
wandelingen wordt aandacht geschonken aan de problematiek van lichthinder en -vervuiling.
Waar? Abd site Herkenrode, Herkenrodeabd 4, 3500 Hasselt
Wanneer? zaterdag 14 oktober 2017 van 20:00 tot 23:00 (wandelingen om 20:00 en om 21:30)
Pr s? gratis
Meer info en reserveren: www.abd siteherkenrode.be

Natuurspeurdertjes: natuurl k speelgoed uit het bos in Koersel
Een bos vormt een mooie bron van knutselmateriaal en is een heerl ke plek om in te spelen. Om kinderen hier opnieuw vertrouwd mee te maken,
organiseert bezoekerscentrum De Watersnip een knutsel- en spelnamiddag op zondag 15 oktober. T dens een korte wandeling verzamelen kinderen
allerlei materiaal, waar ze nadien samen leuke dingen mee knutselen.
Waar? Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Koersel
Wanneer? zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:30
Pr s? 2 euro per kind, koekje en drankje inbegrepen
Meer info: 011 45 01 91, zwartebeek@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be

Paddenstoelenwandelingen
Ook in Limburg worden verschillende paddenstoelenwandelingen georganiseerd:
Paddenstoelenwandeling met proever en in Lanaken (Pietersheim), zondag 8 oktober 2017 van 14:00 tot 17:00
Paddenstoelenwandelingen voor beginners én gevorderden in Houthalen-Helchteren, zondag 8 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
Paddenstoelenwandeling in Neeroeteren, zondag 15 oktober 2017 van 15:00 tot 16:00
Paddenstoelen ontdekken in Overpelt, zondag 22 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30
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Oost-Vlaanderen
Zaklampentocht
Wie graag wandelt én griezelt kan op zaterdag 7 oktober meedoen aan de Zaklampentocht van wandelclub de Smokkelaars in Landschapspark
Drongengoed. Breng je eigen zaklamp mee! En vergeet geen stevige, waterdichte schoenen. Voor ongelukjes van alle aard ;).
Adres: parking Krakeel, Drongengoedweg, Maldegem
Wanneer: zaterdag 7 oktober 2017 van 19:00 tot 20:00
Pr s: 3 euro
Meer info: www.smokkelaarsmaldegem.be

Kampen bouwen en yogabosspel in Wetteren
De Joert Wetteren organiseert een namiddag kampen bouwen en yoga in het bos voor kinderen (4-12 jaar).
Waar? De Joert Wetteren, Victor Van Sandelaan 164, 9230 Wetteren
Wanneer? woensdag 11 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
Pr s? 10 euro, inclusief huisbereid vieruurtje
Meer info en reserveren: mieke@dejoertwetteren.be, www.dejoertwetteren.be

Openlucht theater, picknick en spel in de Zotte Jungle
Zaterdag 14 oktober 2017 kan je in speelbos Zotte Jungle in Zottegem genieten van de voorstelling ‘Vreemde Vogels’ in openlucht (11:00 tot 15:00),
verzorgd door CC Zoetegem. Zondag 15 oktober 2017 kan je vanaf 10:00 aansluiten b de grote kuis van het bos en ’s middags genieten van een
grote picknick. Vanaf 14:00 wordt het bos tot slot omgetoverd in een avontuurl ke zone waar je onder meer kan boomklimmen en bosgolf of kubb
spelen (tot 17:00).

Waar? Speelbos Zotte Jungle, Bevegemse v vers 1, 9620 Zottegem
Wanneer? zaterdag 14 oktober 2017 en zondag 15 oktober 2017
Meer info: www.jonginzottegem.be

Paddenstoelenwandelingen
Ook in Oost-Vlaanderen is het aanbod paddenstoelenwandelingen t dens deze Week van het Bos groot. Kies maar:
Paddenstoelen k ken in het neigembos, zondag 8 oktober 2017 van 14:00 tot 17:00
Gezwam over paddenstoelen in Dendermonde, zaterdag 14 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
Paddenstoelenwandeling in het Buggenhoutbos, zaterdag 14 oktober 2017 van 09:15 tot 12:00
Paddenstoelenwandeling in het Hospicebossen Nazareth, zondag 15 oktober 2017 van 14:30 tot 17:00
Van russula’s tot boleten, paddenstoelenwandeling in de Heidemeersen in Berlare, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
Paddenstoelen zoeken en proeven in de Heidemeersen in Berlare, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:30 en van 17:00 tot 18:00
Paddenstoelenwandeling met paddenstoelensoep in de Heidemeersen in Berlare, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:30
Paddenstoelengezwam in Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
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Vlaams-Brabant
Olympische bosspelen in Provinciedomein Huizingen
Iedereen kampioen in Huizingen! In het provinciedomein worden t dens Week van het Bos verschillende sportstanden opgetrokken, waar je je
sportkwaliteiten kan ontdekken én vergel ken met die van wilde dieren en topsporters. Vooral inschr ven is verplicht.
Waar? Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen
Wanneer? zondag 8 oktober 2017 van 11:00 tot 14:00
Pr s? gratis
Meer info en reserveren: nmehuizingen@vlaamsbrabant.be, www.provinciedomeinhuizingen.be

Workshop PlanetWatchersbende in Heverlee (11+)
T dens deze workshop bestudeer je samen de luchtkwaliteit van de buurt aan de hand van micro-organismen op boombladeren. Eerst ga je het bos
in op zoek naar de juiste bladeren, daarna trek je je labojas aan voor een wetenschappel k experiment.
Waar? imec, Kapeldreef 75, 3001 Heverlee (Leuven)
Wanneer? woensdag 11 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30
Pr s? 9 euro
Meer info en reserveren: 016 28 10 64, info@rvo-society.be, www.rvo-society.be

Nacht van de duisternis in het Linden- en Chartreuzenbos
Onder begeleiding van een gids zoek je met GPS, batdetector en nachtk ker naar muizen, vleermuizen en andere nachtdieren. Da’s eens een andere
manier om te genieten van het Linden- en Chartreuzenbos.
Waar? Gemeentel ke basisschool De Stip (tegenover kerk), Martelarenplaats 1, 3210 Linden / Lindenbos en Chartreuzenbos, Kasteeldreef 34, 3210
Lubbeek
Wanneer? zaterdag 14 oktober 2017 van 19:00 tot 23:00
Meer info: 0486 020 627, info@natuurpuntlubbeek.be

Speel en beleef het Meetshovenbos in Aarschot
Op zondag 15 oktober kan je terecht in het Meetshovenbos voor een dag vol natuur en avontuur. Er is een kinderboerder , er wordt gekookt op een
kampvuur, geklauterd over een laagparcours, er worden verhalen verteld, speur- en oriëntatietochten gehouden, vetbollen gemaakt, enzovoort.
Waar? bivakzone in Meetshovenbos (achter 't Wit Toreke), Kleine Mechelsebaan 60, 3200 Aarschot
Wanneer? zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 17:00
Pr s? gratis
Meer info: 016 56 62 24, jasmien@jcdeklinker.be, www.jcdeklinker.be
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West-Vlaanderen
Highlandrun in Westouter
Op zondag 8 oktober 2017 vindt op de Kosmos in Westouter een obstakelloop van 6 of 12 km plaats, met respectievel k 10 en 20 hindernissen op
de anken van de Rodeberg. Het parcours is zwaar (+ modderig), maar het landschap adembenemend.
De highlandrun wordt al voor de derde keer georganiseerd in het Heuvelland. Nieuw is echter een Kidsrun voor 6- tot 12-jarigen (1km en 5
obstakels).
Waar? Rodebergstraat 53, 8954 Westouter
Wanneer? zondag 8 oktober 2017 om 11:00
Pr s? gratis
Meer info: 0476 56 08 75, info@highlandrun.be, www.highlandrun.be

Workshop klimmen voor huis- en tuingebruik in Harelbeke
T dens deze workshop door Jens Behaeghe van Mounteqshop leer je veilig en goed in een boom of op een dak klimmen. Waar mág je klimmen in
Vlaanderen? En welke technieken en materialen kan je gebruiken om het veilig te doen. Je leert b voorbeeld touwen bevestigen en xeren. De
workshop is voor iedereen toegankel k, ook zonder voorkennis. Materiaal heb je niet nodig, dat kan je lenen.
Waar? Provinciedomein De Gavers Harelbeke, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
Wanneer? zondag 15 oktober 2017 van 09:00 tot 12:00
Pr s? 12 euro
Meer info en reserveren: www.w-vl.adpro.be

Paddenstoelenwandelingen
Tot slot worden in West-Vlaanderen eveneens paddenstoelenwandelingen georganiseerd:
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
hart)

in Ieper, zondag 8 oktober 2017 van 09:30 tot 15:00
met proevertjes in Beernem, zondag 8 oktober 2017 van 14:30 tot 17:00
in Ryckevelde te Damme, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00
in Torhout, zondag 15 oktober 2017 van 09:00 tot 12:00
in de Huwynsbossen in Lichtervelde, zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 17:00 (door Natuurpunt)
in de Huwynsbossen in Lichtervelde (bis), zondag 15 oktober 2017 van 14:00 tot 16:00 (door het West-Vlaamse
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