
Feestweekend  Natuurpunt Hobokense Polder
40 jaar natuurwerking Hobokense Polder

Zondag 14 oktober
Feestweide aan de Schroeilaan tegenover station Hoboken Polder 

13 u - 13.30 u en 14 u: Geleide wandelingen  
doorheen de Hobokense Polder met als gidsen onze  

oud-voorzitters Frans Thys, Marc Bogaerts en Paul Pals
Vanaf 13 u: vrij vertrek voor individuele / gezinswandelin-

gen in de Polder met boeiende animatie: 
(Kinder-doe-opdracht - Poëzie - Vogelwerkgroep Ardea - ... ) 

Optreden van Warre Borgmans met muzikant
Prijsuitreiking Fiets- en wandelzoektocht

Doorlopend tussen 13 u en 18 u:  
Natuurcafé met o.a. Hobokens Wild en Wereldwinkel- 
dranken - Lollywafelkraam - Springkasteel - Imker en  

bijenhotelletjes knutselen -  
Origami: dieren plooien - Fotoshoot met onze beheerploeg -  

Demo van beheermateriaal Goudklompjes -  
Info- en verkoopstand Ma vie en Rose - Verkoop kruidenzakjes -  

Afdelingsinformatiestand en verkoop bierpakketten

Het Natuurcafé wordt uitgebaat door onze  
vrienden van  

Oxfam Wereldwinkel Hoboken

Zaterdag 13 oktober
14 u: Gegidste wandeling:  
Tarzanboskes - Hollebeekvallei  

o.l.v. Danny Jonckheere en Wim Mertens  
toelichtingen door Swa Van Houtven (Tarzanboskes)  

en Dirk Vandorpe (Hollebeek)
Wandelafstand: ca 4 km

Terugkeer vanaf Zwaantjes per tram  
(tramgeld voorzien!) 

Kleine receptie om 16.30 u aan de Tarzanboskes
Vertrek gratis wandeling: ingang Tarzanboskes,  

Broydenborglaan (parkeren mogelijk op  
      parking zwembad Sorghvliedt
       Inschrijven noodzakelijk ten laatste 10 oktober bij  
       Swa van Houtven - tarzanboskes@telenet.be

19 u: Feestelijk eetmaal met muzikaal optreden van McLarsj 
CC Moretus (grote benedenzaal), Berkenrodelei 36 Hoboken

Feestmenu 
Aperitief: Cava 

Voorgerecht: Zalm met Hobokens Wild Blond, pompelmoes, avocadocrème en zoethoutmascarpone
Hoofdgerecht: Speenvarken met Luikse stroop, rode kool, appeltjes en gebakken krieltjes 

OF Gestoomde kabeljauw met zeekraal en kwarteleitje 
OF Vegetarisch hoofdgerecht met o.a. geroosterde groenten

Nagerecht: Een palletje van mousse + koffie/thee 
Plat en bruis water

 
20 euro p/p storten op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder  

met vermelding “feestmenu” en keuze van hoofdgerecht (vlees, vis of veggie) 
Wijnen, bieren en andere frisdranken worden ter plekke afgerekend  

Inschrijven noodzakelijk ten laatste 10 oktober

Alle info op www.hobokensepolder.be

   Zaterdag en zondag 13 en 14 oktober
   NU INSCHRIJVEN voor de wandeling  op zaterdag en het feestmaal !!!

Bunkertje in de Tarzanboskes - Foto: Raymond Roeland


