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Op zondag 29 juni organiseren Natuurpunt, Pasar en KVBG-Aardgas een grote  

FietShAPPeNiNG iN het SCheldelANd 

Kom mee genieten van de mooiste plekjes van het Scheldeland! Vanaf 10u kan je op verkenning langs fietsparcours 
van verschillende afstanden (17 tot 51 km), uitgestippeld op het knooppuntennetwerk van toerisme Provincie Ant-
werpen en toerisme Oost-Vlaanderen. Onderweg staan verschillende ‘landschapsposten’ opgesteld waar medewer-
kers van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos je toelichting geven bij allerhande aspecten van natuur 
en landschap. 

Aardgas 
natuurlijk!

Zondag 29 juni • Wilfordkaai Temse 

StArtPlAAtSeN:
Temse•	 : Wilfordkaai
Hamme•	 : Mirabrug nabij hamveer 
St-Amands•	 : Veerhuis, Kaai 22
Bornem•	  (hingene): de Notelaer, 
Notelaardreef 2 
Schelle•	 : Parking tolhuis, einde tolhuisstraat  
(rupeldijk) 

om • 12u, 14u en 16u: boottocht op de Schelde
14u•	 : fiets mee met Sabine hagedoren
17u•	 : prijsuitreiking tombola
vanaf 16u•	 : optreden van ‘Bross en Buurmannen’, 
met als hoogtepunt om 18u een uitvoering van het 
beroemde ‘Scaldislied’ van Paul ielegems en Kris de 
Bruyne. 

Meer info: www.natuurpunt.be



10u00: onthaal met koffi e en thee

10u15: toespraken
dhr lieven de Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt Beheer• 
dhr Michel Vandendriessche, algemeen secretaris Pasar• 
dhr rudi thijs, vertegenwoordiger KVBG-Aardgas• 
Mevrouw Marleen evenepoel, administrateur-generaal • 
Agentschap voor Natuur en Bos
Dhr Leo Clinkers, gedelegeerd bestuurder Waterwegen en • 
Zeekanaal NV
dhr luc de ryck, burgemeester gemeente temse• 
dhr Kris Peeters, Vlaams Minister-president• 

11u15: receptie, aangeboden door de gemeente temse

Programma

Natuurpunt, Pasar en KVBG-Aardgas nodigen u uit op het

Zondag 29 juni 
om 10u00
Locatie: Feesttent op de Wilfordkaai in Temse

Symposium en feestelijke start van de 

Scheldedag in Temse

Mogen wij u vragen om uw aanwezigheid te bevestigen bij
Saraswati Matthieu, saraswati.matthieu@natuurpunt.be, 
015-77 01 70?

fo
to

’s:
 A

rc
hi

ef
 N

at
uu

rp
un

t


