Cursus Zaden en Vruchten

NatuurEDUCATIE

Najaar 2007
Wist je dat een okkernoot geen noot is, maar wel een steenvrucht ? Wist
je dat een komkommer een bes is ? Wist je dat ook een druif en een
tomaat bessen zijn ? Wist je dat de witte paardenkastanje doosvruchten
vormt, terwijl de tamme kastanje nootjes omwikkelt die vervat zitten in
een napje ? Nochtans lijken de vruchten van beide bomen sprekend op
elkaar !
Over het hoe en waarom van
bovenstaande vragen en nog
veel meer kan je alles te weten komen dankzij de cursus
Zaden en vruchten.Tijdens de
theorieles wordt de ontwikkeling
van vruchten en zaden belicht,
alle vruchttypes worden voorgesteld en ook de verspreiding
van zaden en vruchten worden
uit de doeken gedaan. Twee
Bessen van meidoorn
excursies laten toe de opgedane
theoretische kennis in een praktische veldkennis om te zetten.
Theorie: dinsdag 23 oktober, Par. Centrum, Van Ertbornstraat 7
Aartselaar van 19.30 u tot 22.30 u
Praktijk:
zaterdag 10 november van 9 tot 12 u in het Cleydaelhof te Aartselaar
zaterdag 17 november van 9 u tot 12 u in de Hobokense Polder te
Hoboken
Meebrengen: papier, pen. Bovendien voor beide praktijklessen goede
wandelschoenen en warme kledij.
De driedelige cursus kost 12 euro voor Natuurpuntleden en 15 euro
voor niet-leden, lijvig cursusboek inbegrepen. Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening 979-9767548-41,
J.Kennedylaan 22 2630 Aartselaar met als mededeling “Cursus Zaden
en vruchten” en je telefoonnummer.
Meer info over deze cursus bij Ria Thys, 03/289 73 66
ria.thys@telenet.be
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Behaag…Natuurlijk

NatuurONTWIKKELING

Net zoals de voorbije 14 jaar organiseert Natuurpunt in samenwerking
met het gemeentebestuur en de milieuadviesraad een nieuwe Behaag…
Natuurlijkcampagne. Meer dan 20 gemeenten nemen intussen al aan
de actie deel. Inwoners kunnen opnieuw tegen sterk verlaagde prijzen
streekeigen haagplanten, knotwilgpoten, klimplanten en enkele boomsoorten aankopen.
Aan de campagne ging opnieuw heel wat voorbereiding vooraf, met
vergaderingen in maart en juni van de werkgroep Behaag…Natuurlijk
in Aartselaar en Schelle. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers
van de verschillende Natuurpuntafdelingen, de milieuraden, milieu- en
groendiensten. Afspraken werden gemaakt over het aanbod, de samenstelling van de pakketten, de prijzen en de keuze van de boomkweker.
Net zoals vorig jaar worden er naast het traditioneel aanbod van pakketten opnieuw 2 bomen van het jaar te koop aangeboden, met name de
veldesdoorn en de mispelboom. Meer dan de veldesdoorn is de mispel
een boomsoort die in de vergetelheid dreigt te raken, misschien kunnen
we het tij keren voor deze soort.
Bestellen (met betaling) kan je op de milieudienst van het gemeentehuis, uiterlijk vrijdag 26 oktober.
Afhalen van het plantgoed is voorzien op zaterdag 24 november
tussen 12 en 14 u in het Gemeentemagazijn, Leon Gilliotlaan 6. Die
dag kan je ook samen met je plantgoed gratis compost bekomen, verzorgd door de compostmeesters. En Natuurpunt biedt je een kleine infoen verkoopsstand (leuke ideetjes voor de feestdagen!) en een heerlijk
gratis drankje aan.
Meer info over Behaag…Natuurlijk, samenstelling van de
pakketten, bestelbon, bedelingsdag, -plaats en uren
vindt je in een lijvige brochure,
verkrijgbaar op de milieudienst
en in de bibliotheek. In het
gemeentelijk infoblad van september kon je eveneens meer
info krijgen. Of surf even naar
de website van Natuurpunt:
www.natuurpunt.be/behaag
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Zondag 9 december

NatuurBELEVING

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !

Vogels kijken op het Noordelijk Eiland in Wintam
Het Noordelijk Eiland in Wintam is een van de betere vogelkijkgebieden
in onze regio. De winterperiode is bovendien enorm geschikt om zeldzamere wintergasten te observeren. Brilduikers en nonnetjes behoren
tot de mogelijkheden. Maar ook talrijke eendensoorten, aalscholvers, …
zullen allicht de revue passeren.
Praktisch: vertrek op de parking
van het Cultureel Centrum ’t Aambeeld te Aartselaar om 9.30 u.
Samen rijden om autokm’s te sparen ! Wie liever met de fiets gaat,
kan aansluiten aan de overzet te
Schelle, einde Tolhuisstraat om
9.55 u. We nemen de boot van 10
uur. Terug te Aartselaar omstreeks
12.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, winddichte kledij en stevige stapschoenen
Info: Luk Smets, 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be

Te koop: Natuur.kalender 2008
Traditiegetrouw vind je 13 schitterende foto’s, waarin het Vlaams natuurschoon op een prachtige manier aan bod komt.
Uitzicht: 13 recto-verso bladen (cover en 12 maanden). Op de rectozijde
wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalendergegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem. Het
gesloten formaat is 33,5 cm x 23 cm, het open formaat is 33,5 cm x 46
cm. De verkoopprijs van de kalenders bedraagt 7,50 euro (incl. BTW).
Hiermee steun je het natuurbehoud in onze regio.
Te bestellen door storting van
7,5 euro op rekening 9799767548-41 van Natuurpunt
Aartselaar met melding “Natuurkalender”. Gratis levering in
Aartselaar. Info bij: Luk Smets:
03 289 73 66
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Verantwoordelijke uitgever: Luk Smets, J.F.Kennedylaan 22 Aartselaar

Afdeling Aartselaar

Nieuwsbrief
Beste natuurvriend,

Najaar 2007

Een nieuwe Natuurpuntafdeling te Aartselaar !
“Afdeling in oprichting”, zo noemen we ons voorlopig tot 1 januari. Op
onze vraag en onder het impuls van het Dagelijks Bestuur van Natuurpunt werd het licht op groen gezet voor de oprichting van een nieuwe
Aartselaarse afdeling. De afgelopen jaren hebben we op natuurvlak heel
wat georganiseerd. Cursussen, geleide wandelingen, beheer in Oeyvaersbosch, zwaluwtellingen, paddenoverzet,
wegbermenonderzoek, … getuigen hiervan.
Daardoor bewezen we dat een afdeling in
onze gemeente levensvatbaar is.
Zou je ook graag je steentje bijdragen, laat
dan iets horen aan Luk Smets, 03/289 73 66
of luk.smets@telenet.be.

Krijg jij onze elektronische Natuurflits
al toegezonden?
Neen? Van tijd tot tijd brengen we wie het wenst via e-mail op de hoogte
van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Natuurliefhebbers die
nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar luk.smets@telenet.be
met vermelding van naam en adres en “ja, Natuurflits Aartselaar”.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je
gegevens opvragen en laten aanpassen.
Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je ook vinden op
onze website:

www.natuuraartselaar.be
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