PERSBERICHT
WOENSDAG 12 OKTOBER 2016

PRAKTISCH
Zondag 16 oktober 2016
14.30 uur tot 17:
boerenmarkt & voorstelling
landschapbrochure
19.30 uur:
tragewegenwandeling met
officiële opening van een trage
weg, een blik op de maan en
enkele sterren (bij heldere hemel),
nachtkijkers voor wilddetectie,
uilen- en valken demonstratie,
warm drankje na de wandeling

Sterren kijken langs trage wegen
De stad Dendermonde zet samen met Wildbeheereenheid
Goudbloem-Denderland, Regionaal Landschap Schelde-Durme en
Natuurpunt Denderstreek in op… magie! Laat je betoveren door
de duisternis tijdens een avondwandeling op zondag 16 oktober
om 19.30 uur. Nacht- en sterrenkijkers liggen klaar, na afloop
wacht je een heerlijk kom dampende soep!
Nog voor het avondprogramma
van start gaat, is er al heel wat
bedrijvigheid in Mespelare. Van
14.30 uur tot 17 uur laten lokale
boeren je kennismaken met hun
producten. Ontdek groenten en
fruit van om de hoek terwijl de
kleinsten zich uitleven op het
springkasteel of van een lekker
ijsje genieten. Wandelliefhebbers
kunnen zich bovendien
verlekkeren op de nieuwe
landschapsfolder ‘Oudegem
en Mespelare, wandelen met
Justus De Harduyn’. Die werd
opgemaakt door de werkgroep
cultureel patrimonium van stad
Dendermonde en wordt op
zondagnamiddag voorgesteld en
uitgedeeld.

Download via deze link
vrij te gebruiken foto’s

Met steun van:

Lintje voor laarzenpad
De wandeling zelf gaat om
19.30 uur van start aan de kerk
van Mespelare. Er worden maar
liefst twee nieuwe trage wegen
ingewandeld. Eentje (foto) brengt
je langs het jachtgebied van
Wildbeheereenheid GoudbloemDenderland. Een echt ‘laarzenpad’,
want in de herfst en winter kan dit
pad er drassig bijliggen. Met dank
aan Rudy Bosman, beheerder van
dit gebied, zal dit pad het jaar
rond toegankelijk zijn, behalve
op jachtdagen. Ook Natuurpunt
en de stad Aalst verleenden hun
medewerking voor dit nieuwe
stukje trage weg. Deze bijzondere
samenwerking verdient een lintje!

feestcomité
de mespel

Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
Eva Galle
Communicatiemedewerker
Regionaal Landschap
Schelde-Durme
E eva@rlsd.be
T 052 33 89 13
M 0499 99 68 42
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Gedeputeerde Jozef Dauwe en schepen Martine Van Hauwermeiren
zullen komende zondag kort het woord nemen en vervolgens hun
scharen in het lint zetten.

Download via deze link
vrij te gebruiken foto’s

Met passie & nachtkijkers
Verderop zetten we nóg een nieuwe trage weg in de kijker: een
graspad langs de Zijpbeek die de Singelweg met de Mespelarestraat
verbindt. Onderweg vertellen gidsen van WBE Goudbloem-Denderland
met passie over hun Vlaams patrijzenproject en de samenwerking
met de stad Dendermonde. Katrijn Loosveldt, medewerker trage
wegen van Regionaal Landschap Schelde-Durme, staat stil bij de
landschappelijke waarde van kleine landschapselementen zoals
poelen en knotbomen.Onderweg wordt tijd vrijgemaakt om naar
de sterren te turen en met nachtkijkers op zoek te gaan naar
nachtdieren. Er zijn bovendien batdetectors voorzien om de ultrasone
geluiden van vleermuizen op te vangen.
Vergeet zeker je laarzen niet, want het wordt een op-en-top
tragewegenavond! Die wordt in schoonheid afgesloten in
ontmoetingscentrum De Mespel, Mespelarestraat in Dendermonde,
waar alle deelnemers getrakteerd worden op verse soep en brood.
Deze activiteit kadert in de Dag van de Trage Weg 2016 en is een
organisatie van de stad Dendermonde, de provincie Oost-Vlaanderen,
Regionaal Landschap Schelde-Durme, Wildbeheereenheid GoudbloemDenderland, Landelijk Vlaanderen, Natuurpunt en Feestcomité De
Mespel.
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