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Datum Activiteit

vrij 23 februari Boeiende voordracht van Walter Wessels: ‘Bomen aan de binnenkant’ 
19u30 (avondactiviteit) Lezing over hout, waarbij de deelnemers actief mee ‘houtstalen’ e.d. kunnen onderzoeken en ‘verkennen’ en tevens 
Oelegem (Ranst) een ‘brochure’ meekrijgen van ons welgekend medelid die deze ‘interactieve’ voordracht geeft.

Opgelet: Gelieve in te schrijven vóór Do 15 Feb 2018 op e-mail van het secretariaat of op dendrochris@gmail.com
en ook een (licht-)loep (liefst van X 15) mee te brengen in de mate van het mogelijke...
Adres van afspraak : Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)
organisatie: Walter Wessels (en Peter Verdyck voor de locatie)

zo 29 april Bezoek aan 2 privétuinen. Eerst die van Dirk&Vera Ampe, de ‘Pokertuin’ gelegen te Schoten 2900, Vijverlei 21
10u00 (dagactiviteit) Zie ook: http://www.mooietuinen.be/fotogalerijpoker.html – bekend om zijn schaduwbeplantingen. (o.l.v. Rob).
Schoten & Schilde Omstreeks 12u00 rijden we door naar tuin 2 van onze voorzitter, alwaar we vooreerst de meegebrachte picknick 

kunnen nuttigen. Om 13u30 bezoeken we o.l.v. Rob en Jan deze tuin die naast een klein aantal bomen en heesters 
talrijke vaste planten en bolgewassen herbergt.
Adres 2 : Picardielaan 20, 2970Schilde –  organisatie: Jan Awouters &Rob Van Bauwel 

za/zo 5/6 mei Tuinkriebels – Vrieselhof (tweedaagse tuinbeurs) –Wij, (KVDV) staan hier met een bescheiden stand.
Facultatief http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/cultuur.html
Oelegem (Ranst) Tweedaagse tuinbeurs met diverse plantenkwekers, verenigingen en standjes met ambachtelijke producten.

 Adres : Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst) – organisatie: Peter Verdyck

zo 3 juni                 Bezoek aan het ‘Varenbos’, de privécollectie van Dhr Jean-Pierre Deforce
14u00 Hier staat de moederplant van een uitzonderlijke Liriodendron...L. chinense x tulipifera ‘Doc Deforce’s Delight’
Ruddervoorde (Oostkamp) Details en meer info volgen in de Bladgroen of Reminder...

Adres : Kortrijksestraat 540, te 8020 Ruddervoorde (Oostkamp).

za/zo 30 juni/1 juli Tweedaagse tuin(en)reis naar Nederland (Drenthe & Overijssel) o.l.v. Tom Joossens & Rob Van Bauwel
07u00 Vertrek aan de P+R te Sint-Job-in’t-Goor (Antw.) en om ± 10u00 bezoeken we het pinetum ‘ter Borgh’ te Anloo 
Drenthe&Overijssel (NL) daarna om ± 14u00 arboretum ‘Arcadiê’ van Wiecher Huisman (NDV) in Gasselte (beide in de prov. Drenthe)        

± 16u30 vertrek naar hotel in de buurt van Enschede met avondmaal (Overijssel) evtl. nadien nog avondactiviteit…. 
Zo 1 Jul – om 08u00 ontbijt en om ± 10u00 arboretum ‘Poortbulten’ te De Lutte en om 12u00 lunch in het kasteel
Warmelo te Diepenheim met daarna bezoek aan het domein en kasteel.  Details volgen van zodra geïnteresseerde 
leden zich hebben ingeschreven bij Tom J. (penningmeester KVDV) op   mailto:heesterbroeck@telenet.be
De kostprijs (incl. vervoer met busje, kamer + ontbijt en toegang tuinen zijn momenteel voorlopig begroot op           
€ 130,- p/p) Inschrijving geïnteresseerden (voor getalsterkte te kennen) tot Do 15 Feb 2018 op mail hiervoor!
Zie ook: http://pinetumanloo.nl/ & http://www.arboretum-poortbulten.nl/ & http://www.kasteelwarmelo.nl/
http://www.kleinearboreta.nl/documents/Arboretum jaarverslag 2012 wiecher huisman.pdf & 

zo 26 augustus Bezoek aan het arboretum ‘De Kleine Boerderij’ te Merksplas o.l.v. Jan Hendrickx 
14u00 We bekijken de collecties alsook de planten van wijlen Harry van Trier die hier een plaatsje hebben gekregen.
Merksplas Adres : Ossenweg 1 Bus B te 2330 Merksplas – organisatie: Didier Hermans 

Zie ook: http://plantentuinmerksplas.be/

zo 9 september  Geleid bezoek aan het provinciaal groendomein ‘Kesselse Heide’ 
14u00  Er is een parking aan de Lindekensbaan (halfweg het domein)
Kessel (Nijlen) Zie ook: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/kesselse-heide.html

Adres: Vaerestraat 4,2560 Nijlen - organisatie: Peter Verdyck

zo 7oktober Arboretum van het Rivierenhof (Deurne). Na de inventarisatie van 2016 plaatsen we gezamenlijk naamplaatjes  
14u00  aan verscheidene bomen en heesters, o.l.v. Jan Awouters en Peter Verdyck.
Deurne Adres : Rivierenhof Deurne (officieel: Turnhoutsebaan 232, 2100 Antwerpen) maar de afspraak is aan de

ingang arboretum tegenover de minigolf v.h. Rivierenhof (bereikbaar langs de Hoofdvunderlei).
Nadien nog mogelijks een bezoek aan de bibliotheek van de vereniging waar geïnteresseerden dan een boek kunnen 
uitlenen na raadpleging van de inventaris op onze website.

vrij 30 november Voordracht over reis en plantengroei in Sikkim (Himalaya) van en door Rob Van Bauwel.
19u30  Verkenning v.d. plantenwereld en de omliggende landschappen a.d.h. van eigen nota’s en foto’s.
Oelegem (Ranst)  Adres van afspraak: Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)

organisatie: Rob Van Bauwel (en Peter Verdyck voor de locatie)
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