Nieuwsbrief zomer 2021
Ritmica Wouwstraat 44
2540 Hove
telefoon : 03 – 460.11.50
fax : 03 – 460.11.57
e-mail : info@ritmica.be
website : www.ritmica.be en www.opstapritmica.com

Beste Op Stappers,
We gaan er niet te veel woorden aan vuil maken. Deze zomer gaan we weer op
tocht.
EINDELIJK!
We gaan ervan uit dat corona ons niet langer voor de
voeten loopt… ondertussen is het ganse Ritmica team gevaccineerd en zolang de
“cijfers” niet verontrustend worden, hopen we bijgevoegd programma zoals gepland
te kunnen wandelen.
De voorbije maanden is er wel ’t een en ’t ander gebeurd in het Op Stap team. Jef
geniet ondertussen van een welverdiend pensioen.
Erik echter heeft wat met
gezondheidsproblemen te kampen en moet voor deze zomer passen. We wensen
hem in ieder geval een spoedig herstel. Hem kennende weten we dat hij met z’n hart
altijd bij de Op Stap avonturen aanwezig is. We hopen dat Erik in het najaar zich met
z’n gekende enthousiasme opnieuw kan “smijten” voor Op Stap.
Eddy neemt voorlopig het voortouw in het programma en kan voor elke tocht op een
collega van het MFC of op een vrijwilliger van ons leerkrachten team rekenen.
Kwalitatieve begeleiding tijdens elke tocht is dus gegarandeerd.
Dus wanneer je zin hebt om mee Op Stap te gaan, raadpleeg dan snel de bijvoegde
kalender en locatiebeschrijvingen en maak je keuze. Om alles, ook tijdens de
vakantieperiode, vlot te organiseren hebben we voor de inschrijvingen ook enkele
data als deadline geprikt! Dus treuzel niet en schrijf in!
We kijken uit naar jouw inschrijving! Tot dan!
Groetjes,
Het Op Stap team
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ZOMER 2021

Datum

Thema

Locatie

Donderdag 1 juli

NOT 10 – 15 jaar
Beverdammen, beverburchten en beversporen …

Vrijdag 2 juli

TREKKING 16 – 25 jaar
Natuurpark Viroin – Hermeton

Vrijdag 16 juli

TREKKING 12 -16 jaar
Rivieren aan de rand van de Hoge Venen

Vrijdag 6 augustus

TREKKING 12 – 16 jaar
Bossen met een natuurlijk karakter

Vrijdag 13 augustus

NOT 10 – 15 jaar
Het Wijffelterbroek en het Smeetshof

Vrijdag 20 augustus

TREKKING 12 – 16 jaar
De heide

Donderdag
augustus

26

NOT 10 – 15 jaar
Visarenden in de Biesbosch

Vrijdag 27 augustus

TREKKING – NOT 16 – 25 jaar
Het Kempenbroek

Inschrijven voor de maand juli kan tem maandag 28 juni
Inschrijven voor de maand augustus kan tem maandag 2 augustus
Planning en praktische afspraken
Het Ritmica busje vertrekt om 08u00 op de speelplaats van Ritmica Wouwstraat 44 2540 Hove.
Vóór de start van de rit naar de wandellocatie is er een korte briefing en worden enkele concrete
afspraken gemaakt.
Op de website van Op Stap www.opstapritmica.com
vindt u het wandelaanbod per seizoen.

Aanmelding & inschrijving
Het aantal plaatsen per tocht is beperkt (max 6 deelnemers). Tijdig aanmelden is de boodschap. De
deelname aan de staptocht kost € 25. (= inclusief vervoer, verzekering en begeleiding, = exclusief eten
en drank voor onderweg). Na de aanmelding krijgt u informatie over de wijze van betaling. De
betaling geldt als definitieve inschrijving. Voor aanmelding en info :
sociale dienst van MFC Ritmica : socialedienst@ritmica.be of 03 460 11 53.
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DE OP STAP LOCATIES VOOR DEZE ZOMER

Donderdag 1 juli : NOT 10 – 15 jaar
“Beverdammen, beverburchten en beversporen …”
Bevers zijn de grootste knaagdieren die in ons land voorkomen. Het zijn schuwe dieren die zich overdag
het liefst schuilhouden. Op deze wandeling gaan we in de Ardennen op zoek naar sporen van de
bever.
We bezoeken locaties waar we dammen en burchten van de bever zullen ontdekken. We zoeken
knaagsporen en stellen vast wat de gevolgen voor de omgeving zijn wanneer een beverfamilie een
kleine rivier als woonplaats uitkiest.
Tijdens deze avontuurlijke tocht, diep in de Ardense bossen, kom je alles te weten over het leven van
de bever.

Vrijdag 2 juli : Trekking 16 – 25 jaar
“Natuurpark Viroin-Hermeton”
De streek van Viroinval is heel bekend bij natuurliefhebbers. Het glooiende landschap toont een
afwisseling van bossen en open vlakten. Er liggen zeldzame kalkgraslanden op fossiele koraalbanken.
Hier groeien unieke planten en leven zeldzame insecten.
De trektocht die we hier maken verloopt deels over vlak, deels over glooiend terrein. Een paar keer
komen we enkel pittige hellingen tegen.

Vrijdag 16 juli : Trekking 12 – 16 jaar
“Rivieren aan de rand van de Hoge Venen”
De Hoge Venen liggen op het hoogste punt van België. Er heerst een extreem klimaat met veel
neerslag. Talrijke beekjes en rivieren voeren het water weg vanuit de venen. Sommige van deze
waterlopen stromen door een landschap van rotsen en oude bomen. Door de grote hoogteverschillen
groeien ze uit tot onstuimige stromen met het uitzicht van een bergrivier.
Tijdens deze trektocht volgen we zo’n rivier stroomopwaarts. Regelmatig steken we de rivier over via
houten bruggetjes. Als we langs de oever lopen, zoeken we onze weg tussen de rotsen en over de
boomwortels die op het pad groeien.
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Vrijdag 6 augustus : Trekking 12 – 16 jaar
“Bossen met een natuurlijk karakter”
In West Europa zijn er nog maar enkele wouden die we ‘oerbossen’ kunnen noemen. Het zijn natuurlijk
ontstane bossen die reeds eeuwenlang evolueren zonder menselijk ingrijpen.
Echte oerbossen bestaan niet meer in België. Toch zijn er nog oude bosbestanden die het uitzicht
hebben van een ‘natuurlijk bos’. Oude omgevallen bomen blijven er liggen en worden overwoekerd
door mossen en zwammen. Op de open plekken ontstaat een natuurlijke verjonging door de spontane
uitzaai van allerlei soorten planten. Beekjes zoeken hun weg tussen de rotsen en zwellen aan tot
rivieren. Insecten verwarmen zich in de zonnestralen en af en toe vliegt er een vogel op uit de struiken.
We zoeken de rust en de stilte van dit soort bossen op en laten de magie van het oude bos op ons
inwerken.

Vrijdag 13 augustus : NOT 10 – 15 jaar
“Het Wijffelterbroek en het Smeetshof”
Het Kempen Broek ligt op de grens van België en Nederland. Eeuwenlang was dit gebied een groot
ontoegankelijk moeras. Pas 150 jaar geleden begon de mens moerassen en vennen droog te leggen
en om te zetten in landbouwgrond.
Er zijn ondertussen nog slechts een aantal kleinere natuurgebieden over van dit ooit uitgestrekte
gebied. Voor allerlei dieren en planten vormen zij belangrijke leefgebieden. Bevers hebben zich in de
broekbossen gevestigd en met cameravallen werd hier ook reeds de zeldzame otter gespot. In de
rietvelden broeden allerlei zangvogels en op de open graslanden worden voor het beheer ‘grote
grazers’ ingezet.
Dit deel van het Kempen Broek verkennen we met deze tocht voor het eerst.
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Vrijdag 20 augustus : Trekking 12 – 16 jaar
“De heide“
Struikheide begint vanaf half augustus te bloeien met paarse bloemen. Naarmate de maand vordert,
kleuren steeds grotere vlakken op de heide paars. Uiteindelijk staat het heidelandschap in september
in volle bloei.
Heidelandschappen kunnen heel gevarieerd zijn. Droge heidegebieden onderscheiden zich van de
natte gedeelten. Tussen de begroeiing liggen geïsoleerde, voedselarme vennen. Maar de meest
extreme milieus vormen de zandverstuivingen.
We ontdekken een aantal typische dieren en planten die hier leven. We komen ook meer te weten
hoe het heidelandschap ontstaat en hoe we het in stand kunnen houden.

Donderdag 26 augustus : NOT 10 – 15 jaar
“ Visarenden in de Biesbosch”
De laatste weken van augustus en in de maand september trekken visarenden over onze streken
tijdens de najaarstrek naar Afrika. Omdat ze zich uitsluitend met vers gevangen vis voeden, zoeken ze
vaak rustige en visrijke gebieden op. Soms blijven ze dan meerdere dagen op dezelfde plek.
De Biesbosch in Nederland vormt voor de visarend een belangrijke pleisterplaats. We maken een
wandeling in dit unieke natuurgebied.

Vrijdag 27 augustus : Trekking-NOT 16 – 25 jaar
Het Kempenbroek

Tijdens deze trekking wandelen we door de mooiste delen van het Kempen Broek. We lopen door
verschillende natuurgebieden en langs verschillende biotopen. Bos, vennen, weilanden, rietkragen, …
zullen we op ons pad tegenkomen.
Deze gevarieerde tocht verloopt over vlak terrein en gemakkelijk begaanbare paden.

5

Op Stap Nieuwsbrief ZOMER 2021

