Nieuwsflash: oktober 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 25 september 2022: Paddenstoelenwandeling Gerhagen
Zondag 16 oktober 2022: Paddenstoelenwandeling Gerhagen
Het paddenstoelenseizoen is voor heel wat mensen een zeer boeiende periode in het
natuurjaar. Hopelijk zijn de weersomstandigheden gunstig om er een boeiende
paddenstoelenwandeling van te maken en u kennis te laten maken met het mysterieuze
leven van de zwammen.
Vertrek om 14 uur aan het Bosmuseum in Gerhagen (einde ±16.30 uur).
Volgende wandeling zondag 20 november

Daguitstappen oktober 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.
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Zondag 2 oktober 2022: Wandelen in de buurt van Spa
Helaas blijken de weersvoorspellingen niet zo gunstig. Dus kiezen we voor een veiligere
oplossing. We gaan wandelen in de buurt van Spa. We gaan er vermoedelijk 2 wandelingen
ven een 5 tal km maken
Vertrek 8u30 in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Zondag 23 oktober 2022: Op zoek naar paddenstoelen in het Hertogenwald.
Afhankelijk van het weer maken we één wandeling van een 10km of twee kortere
wandelingen in de vallei van de Soor en/of de Helle.
Vertrek 8u30 in Paal op de carpoolparking aan de oprit 26 van de E313
Volgende data 6 en 27 november

Een kort overzicht van wat er gebeurde
Zondag 11 september 2022: Op zoek naar paddenstoelen langs de Bayehon (9 dln)
Ja er waren paddenstoelen, nog niet de grote massa maar toch al enkele mooie
exemplaren zoals Heksenboleet, een mooie russula, een bruine bekerzwam,… Maar het
was vooral mooi en aangenaam om nog eens in het gebied te wandelen. De gids had een
rondje rond Longfaye gepland en ruw geschat op 9km. Het werden er 9.6km. In het café
aan de molen van de Bayehon hing bijna identiek dezelfde wandeling uit. Verder waren er
een mooie picknickplaats met bank en tafel voor iedereen, De oude eik, de waterval,
mooie riviertjes … En omdat we onderweg geen café tegenkwamen (wat zijn we toch
verwend) zijn we dubbel zolang blijven zitten na de wandeling. Tja wanneer moet je anders
al die soorten bier proeven?

