Gewestelijke Klimaatwandeling

in AS

Donderdag 19 mei 2022
Start stipt 13.30 u - Einde wandeling 16.00u
Vertrek: Schutterij Sint Sebastiaan
Kantonnale Baan 35,
3665 As (vlakbij het Heiderbos)
.

Met deze klimaatwandeling in het gevarieerde ‘Heiderbos’ te As hopen we een goede drive te vinden
om mee ons steentje bij te dragen aan een klimaatbeleid. Dit onder de leuze dat “iedere inspanning hiertoe” meer is dan een druppel op een hete plaat!
Tussen de bossen van dit stukje natuurschoon vind je schrale graslandjes met kruipbrem, stekelbrem en
gaspeldoorn. In deze stekelige omgeving hoor je regelmatig de mooie zang van de boomleeuwerik en het
trillende geluid van de nachtzwaluw. Je kunt hier ook onderweg weleens een herder met zijn kudde schapen tegen het lijf lopen. Kijk zeker ook eens naar beneden tijdens je tocht; je ontdekt er een fascinerende
wereld van ongewervelden en insecten. Welke zijn de troeven van dit gebied? - 7.000 jeneverbesstruiken Ruime waaier aan bostypes - Groenblijvende gaspeldoorn - Mooie gele vlinderbloemen Tal van broedvogels
Miet Dreezen en Hilde Detrez zijn onze begeleiders bij deze twee ‘klimaatwandelingen”.
Route 1: 10km met natuurexploratie olv gids Hilde Detrez
Route2: 7 km met natuurexploratie olv gids Miet Dreezen
Onthaal en begeleiding door Miet Dreezen en Hilde Detrez.
Samenkomst aan Schutterij Sint Sebastiaan, Kantonnale baan 35, 3665 As
Na de wandeling biedt Gosa jullie een geurige kop koffie met een lekker stuk Limburgse vlaai aan
tegen de prijs van € 5,00 per persoon in Lokaal schutterij Sint Sebastiaan. * *(andere dranken tegen
democratische prijzen)
Graag wel vooraf aanmelden zodat we een stoel voor jullie kunnen klaarzetten en voldoende nat en droog
kunnen voorzien. Contante betaling kan ter plaatse bij de inkom.
Schrijf je in vóór 16 mei: meld aantal deelnemers, gekozen wandelafstand(en) en reservatie koffie & taart
aan Luk Remans, luk.remans@gmail.com of : 0478/999997 Namens werkgroep wandelen van Gosa.

