KONINKLIJKE VLAAMSE
DENDROLOGISCHE
VERENIGING

ACTIVITEITEN KALENDER 2015
Datum

Activiteit

za 28 maart
10u00
Sint-Katelijne-Waver

Kwekerijbezoek
PETRIVO http://www.petrivo.com/n/bedrijf.htm
Gids ‘Yves’ geeft ons een rondleiding tssn Japanse snoeivormen en orangerieplanten
adres : Mussepi 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver
organisatie : Gert Dessoy

za 18 april
11u00
Bonn (Duitsland)

Botanische tuin en Arboretum in het buitenland – resp. Bonn & Bonn-Oberkassel.
http://www.botgart.uni-bonn.de/ (Botanische tuin van Bonn start om ±11u00)
http://www.arboretum-haerle.de/ (Stichting Arboretum Park Härle start na picknick ±14u00)
carpoolen of ingehuurd busje, afhankelijk van aantal deelnemers zal er een kleine
persoonlijke bijdrage gevraagd worden waarover meer in een volgende bladgroen-reminder.
Ten laatste inschrijven tegen maandag 30 maart 2015 bij de secretaris KVDV (einde activiteit
voorzien te Bonn tegen 17u00) via mail.
organisatie : Chris Colman & Gert Dessoy

za/zo 2/3 mei
facultatief
Oelegem (Ranst)

TUINKRIEBELS Vrieselhof
Tweedaagse tuinbeurs
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/cultuur.html
adres : Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem (Ranst)
organisatie : Peter Verdyck

za 23 mei
14u00
Deurne

Gegidste wandeling in het Rivierenhof te Deurne.
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html
Adres : Provinciaal groendomein Rivierenhof
Rendez-vous punt (afspraak) in een volgende ‘Bladgroen-Reminder’

za 27 juni
14u00
Halsteren (NL)

Landgoed DE HERTGANG (Buitenland – Nederland)
Wij worden gegidst/rondgeleid gevolgd door een koffie...
http://www.dehertgang.nl/
adres : Klaverblokken 18, 4661 HJ Halsteren (Zeeland – NL)
Persoonlijke deelnamebijdrage : € 4,- (p.p.) Carpoolen vanaf P+R Wommelgem
organisatie : Gert Dessoy

za 29 augustus
14u00
Sint-Oedenrode (NL)

Kwekerijbezoek Boomkwekerij Van den Berk (NL)
Gegidst bezoek aan de ‘bekende’ kwekerij (details volgen in Bladgroen/Reminder)
http://www.vdberk.nl/welkom
adres : Donderdonk 4, 5492 VJ Sint-Oedenrode (NL)
Carpoolen vanaf P+R Wommelgem om 14u00
organisatie : Didier Hermans

zo 20 september
14u00
Schilde

Bezoek aan een natuurdomein ‘DE PONT’ Schilde met een gids
http://www.schijnvallei.be/natuurgebieden/pont &
http://www.routeyou.com/nl/route/view/2010757/wandelroute/wandeling-de-pont-schilde.nl
adres : De Pont 45, 2970 Schilde (parking)
zie ook de gebiedsfolder in pdf toegevoegd aan de eerste ‘e-mail’ (Bladgroen 1/2015)
organisatie : Jan Awouters

zo 18 oktober
14u00
Antwerpen

Wandeling in een ‘deelpark’ van het 90ha grote Parkdomein (Nachtegalenpark) ten zuiden
van Antwerpen.
Afspraak op de parking naast de Beukenlaan, op de hoek of aan het kruispunt met de
Middelheimlaan tegenover Restaurant ‘De Nachtegaal’
Adres : Beukenlaan, 2020 Antwerpen zie : http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtegalenpark
Organisatie : Walter Wessels en Jan Awouters

