
24 uur  
van de natuur

Zaterdag 9 oktober om 19.30 u:  Natuur in de nacht

Diapresentatie van een half uurtje, waarin wat dieper wordt ingegaan op wat er op •	
dit moment ‘s avonds aan de sterrenhemel te zien is. Ondanks de lichtpollutie is dit 
toch nog heel wat. De sterrenhemel is ook een onderdeel van de natuur die onze 
aandacht verdient. Afspraak 19.30 u in het Parochiaal Centrum.
Aansluitend: wandeling in de buurt, met aandacht voor de sterrenhemel, het nacht-•	
leven van een aantal dieren en de lichtvervuiling die dit leven verstoort. Breng zo 
mogelijk een verrekijker mee.

Deze avond is gratis. 
Info bij Johan Herreman, 03/ 887 27 98

Zondag 10 oktober om 10 u:  Milieudebat

Prangend milieudebat met Peter Tom Jones & Vicky De Meyere. 
Twee internationaal gerenommeerde milieudeskundigen geven hun 
kijk op de planeet Aarde.
Alma De Walsche, journaliste bij het tijdschrift MO* bevraagt de 2 

genodigden. Ook vragen uit het publiek zijn meer dan welkom.
Maakt u zich zorgen over de toestand van de aarde, de klimaatverandering, de kloof 
tussen arm en rijk? Peter Tom Jones en Vicky De Meyere laten ons zien dat we als 
mensheid hopeloos vastlopen, maar ook hoe we het roer kunnen omgooien. Niet de 
problemen maar de oplossingen staan centraal.
Na het debat worden enkele boeken “Terra Reversa” verloot onder de aanwezigen.
Van 10 u tot 11.30 u in Zaal Laïs van het Parochiaal Centrum . 
Inkom: 2 euro - Reservering noodzakelijk bij Hilde Janssens, 03/887 36 45

Gedetailleerd programma op www.natuuraartselaar.be
Inschrijvingen telefonisch of via info@natuuraartselaar.be

Parochiaal Centrum Wolfaertshof, Baron van Ertbornstraat 7 Aartselaar



Zondag 10 oktober tussen 11.30 u en 13.30 u:  Herfstbrunch

De Gezinsbond Aartselaar verzorgt met ondersteuning van “Peterselie” een lekkere 
herfstbrunch	voor	jong	en	oud.	Er	zullen	zowel	koude	als	warme	gerechten	zijn.	Koffie,	
thee, chocomelk is in de prijs inbegrepen. Enkel wijnen, bieren en frisdranken dienen nog 
apart aangekocht te worden.
Bovendien kan u tijdens de brunch genieten van de capriolen van een tafelgoochelaar. 
En	na	de	brunch	kan	u	in	zaal	Laïs	van	het	PC	nog	gratis	de	familiefilm	Over	the	Hedge	
bekijken. 

Wat kost het?
- 10 euro per persoon vanaf 13 jaar
- 7 euro voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
- gratis voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar

Inschrijven bij Ria Thys, 03/289 73 66 of Lieve Redant, 03/877 38 13
Het deelnamebedrag dient na de reservatie gestort te worden op 
rekeningnummer 789-5522058-60 van Gezinsbond Aartselaar.

Zondag 10 oktober om 13.30 u:   “Over the Hedge”

Animatiefilm	over	dieren.	RJ	is	een	wasbeer.	Hij	leeft	alleen	en	
heeft geen voedsel. Hij besluit eten te stelen bij de beer Vincent, 
die op dat moment nog in een diepe winterslaap zit. Wanneer hij 
een hele kar met voedsel heeft volgeladen, maakt hij te veel la-
waai, waardoor Vincent wakker wordt. RJ is van plan de kar met 

eten bij Vincent te laten, waardoor hij geen straf van de beer zal krijgen…
Wat gebeurt er verder met RJ en met Vincent en met de andere dieren ?
Kom	het	bekijken	in	Zaal	Laïs	van	het	Parochiaal	Centrum.	Duur	film:	1u25.	De	film	is	
gratis, reservatie bij Ria Thys, 03/289 73 66. 

Zondag 10 oktober, 15.30 u: Geleide wandeling in Golf  Cleydael

We krijgen de kans een prachtig stukje groen Aartselaar te 
verkennen, dat niet publiekelijk toegankelijk is. In het kasteel-
park van het Cleydael is Cleydael Golf gevestigd en normaal 
hebben enkel leden van deze club toegang tot dit gebied. 
De “greens” zijn uiteraard zowat het tegendeel van biodiversi-
teit, maar de ”roughs” en de prachtige graslanden, de dreven 
en bossen vertonen nog wel een veelheid van planten. Vogels 
als boomklever en -kruiper, ijsvogel, waterhoen en buizerd 

broeden er. We zullen ook kort kennismaken met de historiek van het kasteel. Dit wordt dus 
een buitenkans. Onder leiding van natuurgidsen verkennen we de kasteeltuin.
Samenkomst om 15.30 u op de parking van het kasteeldomein, ingang via de 
Groenenhoek. Einde omstreeks 17.30 u à 18 u. Het aantal deelnemers is nood-
gedwongen beperkt. Schrijf dus snel in bij Luk Smets, 03/289 73 66.


