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ACTIVITEITEN KALENDER 2019

Datum Activiteit

vrij 8 februari Boeiende voordracht van onze Voorzitter Jan Awouters met een reisverslag of voordracht over Californië 
19u30 (avondactiviteit) Adres van afspraak : Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)
Oelegem (Ranst) organisatie: Jan Awouters (en Peter Verdyck voor de locatie)

za 20 april Bezoek aan een collectie en kwekerij in Nederland o.l.v. Rob Van Bouwel – Lowgardens Nurseries.
14u00 Zie ook: http://lowgardens.com/ .
Wernhout (NL) Adres : Maalbergenstraat 26, 4884 MT  WERNHOUT, Nederland – organisatie: Rob Van Bouwel

zo 28 april Domein van voormalig Kasteel ‘Oude Gracht’ te Hoogboom (Kapellen) , zie voor Info naar :  
14u00 http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a10004.html en Bvb naar                                                    
Kapellen http://www.gzvka.be/Kasteel%20Oude%20Gracht.htm  l   .  Bezoek aan het domein met een gids.

Adres : Hoogboomsesteenweg 290, 2950 Kapellen – organisatie: Rob Van Bouwel

zo 19 mei                 Bezoek aan het privé arboretum ‘Grootenbosch’ van de gelijknamige onderneming, in de buurt van Beveren.  
14u00 (O.VL.) en quasi in de ‘achtertuin’ van het Domein Hof ter Saksen.  Zie : http://www.arboretumgrootenbosch.be/
Beveren Adres : Bosstraat 2 A, 9120 Beveren – organisatie: Gert Dessoy

Opgelet! Inschrijving vooraf en betaling vergoeding vereist (meer info in de Bladgroen!)

zo 23 juni Bezoek aan het kasteeldomein ‘Hof te Melis’ met gids omgeving Klein Brabant (Lippelo)
14u00 We bezoeken het privédomein. Zie : http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a12401.html
Lippelo (Sint-Amands) Adres : Kasteeldreef 32, 2890 Sint-Amands  – organisatie: Tom Joossens

za 6 juli  Arboretum van het Rivierenhof (Deurne). Na de inventarisatie van 2016 en de daaropvolgende 2017 en 2018 
14u00 zetten we onze acties verder en plaatsen we gezamenlijk naamplaatjes aan verscheidene bomen en heesters,    
Deurne o.l.v. Jan Awouters en Peter Verdyck.

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).

za/zo 14/15 sep Tweedaagse tuin(en)reis naar Nederland – omgeving Wageningen o.l.v. Tom Joossens & Rob Van Bouwel
tijd nog te bepalen Tweedaags bezoek aan enkele collecties in Nederland (waarbij uiteraard vooraf inschrijvng vereist is).  
Wageningen (NL) Het programma wordt wellicht even boeiend als de 2018-editie (ook in NL!) en details worden samen met de 

prijsraming later medegedeeld door de beide organisatoren, en uiteraard ook met de Bladgroen (via mail). 
 

zo 6 okt Bezoek aan het park van Mariemont waar méér dan 200 opmerkelijke bomen staan vermeld in ‘BelTrees’.  
14u00 Zie : http://www.magische-tuinen.be/tuinbezoeken/hainaut/henegouwen-park-van-mariemont en
Mariemont (Morlanwelz) http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=4005

Adres : Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz-Mariemont –   organisatie: Jan Awouters
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