
KONINKLIJKE VLAAMSE
DENDROLOGISCHE

VERENIGING
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Datum Activiteit

vrij 17 maart Voordracht over Coniferen – deel I
19u00 http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/cultuur.html
Oelegem (Ranst) Verkenning v.d.wereld v.d. coniferen (globaal overzicht families en geslachten en hun plaats in het plantenrijk)

Vandaag : Pinaceae, Araucariaceae en Taxaceae (later dit jaar volgt deel II)
Adres van afspraak : Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)
organisatie: Jan Awouters (en Peter Verdyck voor de locatie)

zo 9 april Bezoek aan de pivétuin van Dhr Peter Blommerde en magnolia-aanplantingen in de omgeving
14u00 Door impuls van Peter werden in zijn wijk een mooie collectie (méér dan 430) aan Magnolia’s en andere planten
Ossendrecht (NL) aangeplant.  Zie ook: http://www.dorpsplatform-ossendrecht.nl/Nieuws/groenproject-de-4-lanen

Adres : Wilgenlaan 4, 4641GC  Ossendrecht (Nederland) –  organisatie: Rob Van Bauwel

za/zo 6/7 mei Tuinkriebels – Vrieselhof (tweedaagse tuinbeurs)
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 25 juni                  Von Gimborn arboretum (NL) met Piet de Jong als gids en nadien mss nog naastliggende kwekerij van Houtum
10u00  http://www.gimbornarboretum.nl/  & http://www.kwekerijvanhoutum.nl/
Doorn (NL) Carpoolen vanaf P+R Wommelgem met vertrek om 08u00.  Inschrijving verplicht bij de Chris, secretaris KVDV       

(e-mailadres, zie hoofding reminders) en uiterlijk tegen zo 18 juni 2016 (omwille van de 'getalsterkte').
Adres : Velperengh 13, 3941 BZ Doorn (Nederland) – organisatie: Christiaan Colman

zo 2 juli Bezoek aan een natuurgebied – Het noordelijkste deel v.h. ‘Groot Schietveld’ (Het Marum) met als gids Peter Van 
14u00 Looveren.  Het gehele gebied bestrijkt 1570 ha, verspreidt over de grondgebieden van Brasschaat, Brecht en
Brasschaat Wuustwezel.  Vandaag beperken we ons uiteraard tot een gedeelte hiervan! 

Adres : Kruispunt v.d. Schietveldweg met de Vloeikensstraat daar is een kleine ‘parking’ te 2990 Wuustwezel 
organisatie: Tom Joossens

zo 20 augustus Bezoek aan het arboretum van Bokrijk o.l.v. gids Sven Bronckaers. 
14u00 Zie ook: http://bokrijk.be/nl/over-bokrijk/beheer-natuur/arboretum#headtabs
Genk Adres : Bokrijklaan 1, 3600 Genk – organisatie: Rob Van Bauwel

Carpoolen vanaf P+R Wommelgem tegen 12u30. 

zo 3 september Bezoek aan het ‘privé-arboretum’ “Durmetuin” te Tielrode bij Dhr Chris Wittebroodt die als lid van de International 
14u00  Oak Society gegevens en zaden uitwisselt van over de hele wereld.
Tielrode (Temse) zie ook voor ligging: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Nd2KJk6aecK17g-

NY705KQaN5gY&hl=en_US&ll=51.113666000000045%2C4.167959999999994&z=17 
Adres : Gentstraat 125, 9140 Tielrode (Temse) - organisatie: Jan Awouters

zo 19 november Boomaanplanting in het Rivierenhof (Deurne) ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de KVDV (opgericht op 
14u00 22 mei 1937), gevolgd door een kleine receptie.  Programmadetails volgen...met de reminder.
Deurne Adres : Rivierenhof Deurne (Antwerpen), de plaats van de oprichting! – organisatie: Bestuur KVDV

vrij 1 december Voordracht over Coniferen – deel II
19u00 http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/cultuur.html
Oelegem (Ranst) Verkenning v.d.wereld v.d. coniferen (globaal overzicht families en geslachten en hun plaats in het plantenrijk)

Vandaag : Podocarpaceae, Sciadopityaiaceae en Cupressaceae
Adres van afspraak : Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)
organisatie: Jan Awouters (en Peter Verdyck voor de locatie)
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