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PROGRAMMA

VRIJDAG 15 NOVEMBER
19u ontvangst
20u natuur.kwis, ploegen van 4
 (inschrijven tot 13/11 via erwin.derous@gmail.com)

ZATERDAG 16 NOVEMBER
8u 
 (inschrijven tot 13/11 via verlindepatrick@hotmail.com)
9u30 Start officieel gedeelte

11u30 receptie met drank en broodjes
13u30 Wandelen in Hoogveld, kinderanimatie,
 infostands, workshops zoals vilten,
 bijenhotels maken,..
18u
 (inschrijven tot 13/11 via verlindepatrick@hotmail.com)

ZONDAG 17 NOVEMBER
8u
 (inschrijven tot 13/11 via verlindepatrick@hotmail.com)
10u  beheerswerken in Doeveren

Kom op 15, 16 & 17 november in het natuurgebied
Hoogveld ons nieuwste project bewonderen.  
Na jaren zwoegen zijn we er in geslaagd om  
samen met de gemeente Zedelgem, dit mooie 
stuk natuur te verwerven. Dit gebied is een scha-
kel in de ketting natuur- en bosgebieden langs de 
E403 en is opnieuw toegankelijk voor iedereen. 

Bovendien bestaat Natuurpunt Zedelgem 20 jaar. 
Kom mee vieren, herinneringen ophalen of vorm 
geven aan de toekomst van de afdeling. Je bent 
ook welkom voor een wandeling in het Hoog-
veld, om je natuurkennis te testen of om gewoon  
gezellig iets te drinken.
Gelegenheidsadres: Hoogveld 4, 8210 Zedelgem

BOS VOOR IEDEREEN
In de Vallei van de Kerkebeek in Loppem planten we een bos aan. Plant mee en maak onze 
gemeente opnieuw groener! Laarzen en spade zelf meebrengen. Mogelijkheid tot het nuttigen 
van een drankje. Meer info via mathias.vandenbulcke@skynet.be

 

Hoogveld: 5534 - Vallei van de Kerkebeek: 3580 - Doeveren: 5553
Plaisiersbos: 5552 - De Pilse: 5530 
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FEEST in 
 Zedelgem

Kom op 15, 16 & 17 november in het natuurgebied 
Hoogveld ons nieuwste project bewonderen. Na jaren 
zwoegen zijn we er in geslaagd om samen met de 
gemeente Zedelgem, dit mooie stuk natuur te verwer-
ven. Dit gebied is een schakel in de ketting natuur- en 
bosgebieden langs de E403 en is opnieuw toegankelijk 
voor iedereen. 

Bovendien bestaat Natuurpunt 20 jaar. 
Kom mee vieren, herinneringen ophalen of vorm 
geven aan de toekomst van de afdeling. Je bent ook 
welkom voor een wandeling in het Hoogveld, om je 
natuurkennis te testen of om gewoon gezellig iets te 
drinken.

PROGRAMMA

VRIJDAG 15 NOVEMBER
19u  ontvangst
20u natuur.kwis, ploegen van 4    
(inschrijven via erwin.derous@gmail.com)

ZATERDAG 16 NOVEMBER
8u ontbijt met bubbels • 5 euro
(inschrijven via verlindepatrick@hotmail.com)
9u Start o!cieel gedeelte

11u30 receptie met drank en broodjes
13u30 Wandelen in Hoogveld, kinderanima-
tie, infostands, workshops zoals vilten, 
bijenhotels maken,..
18u BBQ • 15 euro (kinderen 10 euro)
(inschrijven via verlindepatrick@hotmail.com)

ZONDAG 17 NOVEMBER
8u ontbijt met bubbels • 5 euro
(inschrijven via verlindepatrick@hotmail.com)
10u beheerswerken in Doeveren

BOS VOOR IEDEREEN • Kom mee planten op Zondag 24 november om 13u
In de Vallei van de Kerkebeek in Loppem planten we een bos aan. Plant mee en maak onze 
gemeente opnieuw groener! Laarzen en spade zelf meebrengen. Mogelijkheid tot het nut-
tigen van een drankje. Meer info via mathias.vandenbulcke@skynet.be

Met dank aan de gemeente Zedelgem, het provinciebestuur, Regionaal Landschap Houtland, AA Tuincentrum in Loppem

aa TUIN CENTRUM
Heidelbergstraat 24 - Loppem - T 050 840 555


