WANDELINGEN
EN ACTIVITEITEN
WEBBEKOMS BROEK I WINTER- EN LENTEAANBOD 2018
Vanuit het bezoekerscentrum kan je elke vierde zondag van de maand gratis met een
natuurgids op stap. Vertrekken en aankomen doen we steeds aan het Bezoekerscentrum
Webbekoms Broek, tenzij expliciet anders vermeld. Naast de open wandelingen organiseren
we ook tal van cursussen, activiteiten en lezingen.

OPEN WANDELINGEN
Zondag 28 januari - 14 uur - bezoekerscentrum

Winterse beverwandeling in het
Webbekoms Broek
Het Webbekoms Broek kan ook de moeite waard zijn om
te bezoeken in de winter. Tijdens deze wandeling proberen we sporen te ontdekken van ons grootste Europese
knaagdier.

ACTIVITEITEN
Zondag 7 januari - 13 uur I kerk Webbekom

Roofvogelteldag
In het binnenbekken van het broek gaan we met de vogelwerkgroep Oost-Brabant de overwinteraars, vnl. roofvogels, meeuwen en kieviten inventariseren.
i.s.m. vogelwerkgroep Oost Brabant

Donderdag 22 februari - 20 uur I bezoekerscentrum
Zondag 25 februari - 14 uur - bezoekerscentrum

Een blauw lint doorheen de stad
Zorgt het water van de Demer ook voor meer natuur in
onze stad? We gaan op zoek naar groene plekjes of toekomstige mogelijkheden voor planten en dieren.

Zondag 25 maart - 14 uur - bezoekerscentrum

Hagelandse winteravond:
everzwijnen in opmars
Het wild zwijn is sinds 2006 aan een opmars bezig. Ondanks alle pro’s en contra’s is het dier een verrijking voor
de biodiversiteit. Toch zijn er ook veel nadelen (vraatschade, omgeploegde weides,…) aan verbonden. Hoe
moet het nu verder?
i.s.m. Regionaal Landschap Noord Hageland

Klimaatwandeling met klimaatproevertjes
Tijdens de stadswandeling langs de loop van de Demer
proeven we van lokale en eerlijke producten. Deze geven ons de gelegenheid om stil te staan bij de aanwezige
plantengroei en de gevolgen van de klimaatverandering.

Zondag 22 april - 14 uur - bezoekerscentrum

Met de GPS doorheen het
Webbekoms Broek!
Laat je leiden door een ultramoderne gids : een wandelGPS! Jong en oud kan na een korte introductie over
de werking van dit toestel zelfstandig op pad.

Zondag 18 maart - 8.30 uur I bezoekerscentrum

Ontbijt met familiewandeling t.v.v. o.a.
Dassenaarde: proef, ruik en beleef!
Een ontbijt combineren met een wandeling en zo het
goede doel steunen...perfect! Of beleef de natuur op
een andere manier met een gps-toestel terwijl je raadsels oplost!
Inschrijven verplicht: lc.diest@outlook.com
i.s.m. Ladies Circle Diest

Zaterdag 31 maart - 7.30 uur I kerk Webbekom

Vroege-vogelwandeling

V.U. Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 3010 Leuven

De meeste vogels komen toe vanuit het zuiden om te
broeden en de standvogels zorgen voor een indrukwekkend ochtendconcert, geschikt om de geluidenkennis
aan te scherpen. De vijvers herbergen steeds een aantal
interessante watervogels.
i.s.m. vogelwerkgroep Oost Brabant

Zondag 29 april - 10-18 uur I Lindenmolen

Vlaamse molendag
Beklim en bekijk onze molen binnenin terwijl de molenaar een woordje uitleg geeft en een maaldemonstratie!
Ook de molen in Schaffen is toegankelijk!
i.s.m. Levende molens VZW

MEER INFO
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest
Tel. 013 35 86 58/59
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhalvemaan.be
www.natuurenbos.be/webbekomsbroek

CURSUSSEN
Weidevogels (voor een breed publiek)
Kievit, Grutto, Wulp…klinkt dit als Chinees voor jou?
Kom dan zeker naar deze cursus vanaf 15/03 en ontdek
deze en nog veel meer soorten in weidegebieden!
Info en inschrijvingen: via berglinden-av@qsources.be of
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

Planten voor beginners (voor een breed publiek)
Maak in deze basiscursus, bestaande uit theorie en excursies, uitgebreid kennis van de wondere wereld van
(kruidige) planten. Na afloop kan je de meest voorkomende exemplaren zelfstandig op naam brengen. De
eerste les is voorzien op 19/04.
Info en inschrijvingen: via berglinden-av@qsources.be of
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

Natuurbeheer (voor een breed publiek)
Orchideeën of de grauwe klauwier duiken niet zomaar
op. Welke maatregelen nemen we? Hoe beheren we bepaalde gebieden? Leer alles in deze cursus die inzicht
geeft in de samenhang tussen soorten, het landschap,
het natuurgebied en de beheerder! De eerste theorieles
start op 21 februari.
Info en inschrijvingen:
www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurbeheer-diest-26333

ACTIVITEITEN
HALVE MAAN I WINTER- EN LENTEAANBOD 2018
Op de Halve Maan kan je meer dan zwemmen, ravotten en spelen alleen!
Ontdek hieronder enkele evenementen die de komende maanden
op til staan!

Woensdag 9 april - zondag 15 april I domein

Week van de provinciedomeinen
Onder de noemer ‘Beestig avontuurlijk’ zetten
we onze domeinen nog eens extra in de kijker!
Geniet gratis van tal van activiteiten voor groot
en klein en ontdek de troeven van ons domein in
al zijn facetten!
Info: www.facebook.com/weekvandeprovinciedomeinen/

WORKSHOPS

Zondag 11 maart - 8 tot 10.30 uur I sporthal
Vleugt-Schaffen

MTB toertocht met doortocht
doorheen de Halve Maan
Heb je zin om de veldwegen, bospaden en andere groene hoekjes in de regio te verkennen met
een mountainbike. Maak dan een keuze uit een
van de afstanden tijdens de jaarlijkse toertocht
van de Schaffense Luchthappers. Naast een doortocht doorheen het broek maken ze uitzonderlijk
een ommetje langsheen de Halve Maan, met de
bevoorrading aan het bezoekerscentrum. Speciaal
voor kinderen is er een aparte tocht van 10 km.
Info: www.deluchthappers.be of 0485 37 68 83

Vrijdag 30 maart - 19 uur I ingang Halve Maan

TDjogging
Na het overweldigende succes van de vorige
jaren vindt er opnieuw een loopje plaats onder
een andere noemer: TDjogging! Deze recreatieve
avondjogging doorheen de Halve Maan en het
Webbekoms Broek is geschikt voor jong en oud.
Wrijf de benen dus al maar in en loop mee in een
natuurrijke omgeving!

Zondag 29 april I domein

Opening seizoen
Op zondag geven we het startschot van het nieuwe zomerseizoen! Het zwembad opent opnieuw
zijn deuren en de kleinsten onder ons kunnen genieten van leuke randactiviteiten!
Info: www.facebook.com/ProvinciedomeinHalveMaanDiest/

Zuurstof op Zondag
Ademhalingsworkshops in het
Webbekoms Broek
Wil je je batterijen graag hellemaal terug opladen?
Kom dan één keer per maand op zondagochtend
om 8 uur een uurtje meedoen met de openlucht
yoga. Onder leiding van Bart Vanderbruggen doen
we ademhalings- en energieoefeningen, op blote
voeten!



Data: Maandelijks elke laatste zondag om 8 uur
Meer info: www.yogametbart.be

Thuiscomposteren (voor een breed publiek)

V.U. Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 3010 Leuven

Wegens het succes van de voorbije jaren organiseren
de Diestse compostmeesters vanaf zaterdag 7 april
terug hun workshop thuiscomposteren. Tijdens de
workshop krijg je een antwoord op vragen zoals wat
je kan composteren, hoe je composteert in een vat,
hoe je je eigen compost kunt gebruiken, en hoe je tot
een afvalarme kringlooptuin komt. Iedereen is welkom. Als inwoner van Diest krijg je bovendien een
bon voor een gratis compostvat en kan je dus onmiddellijk de leerstof in de praktijk omzetten.

Info: www.tdjogging.be

Info en inschrijvingen: vooraf inschrijven via:
milieu@diest.be of tel. 013 353 219

MEER INFO
Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovelaan 48
Tel. 013 31 15 28
www.provinciedomeinhalvemaan.be
facebook.com/ProvinciedomeinHalveMaanDiest

De tentoonstellingsruimte is vrij toegankelijk:
- Van april tot eind oktober:
Openingsuren:
elke zondag van 14 tot 17 uur.
van 9.00kan
uur voor
tot 1groepen
uur voor zonsondergang
- -OSpeptember:
andere tijdstippen
- Oktober - december: van 10.00 uur tot 1 uur
een begeleid bezoek worden aangevraagd.
voorzonsondergang

Een geleide wandeling aanvragen?
Dit kan op het telefoonnummer
013 35 86 58/59

