
Activiteitenkalender 

Zondag 5 januari 2020 

 

Geleide natuurwandeling in de Vloeiweide van Lommel-Kolonie 

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen 
Samenkomst: om 14 uur aan het wateringHUIS 

 
Aansluitend nieuwjaarsreceptie 

 

Zaterdag 18 januari 2020 

 

Beheerwerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-

Kerkhoven 

Leiding: Rik Theuws 

Samenkomst: om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven 

(omgeving feestzaal Heidegalm). 

Uit te voeren beheerswerken: bomen snoeien en takhout opruimen.  

 
Zaterdag 15 februari 2020  

 

Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) organiseert jaarlijkse 

contactdag 

Vanaf 8.45 uur is iedereen welkom in Gebouw D van de Universiteit Hasselt, 

Campus Diepenbeek, Agoralaan in Diepenbeek. De plenaire zitting start om 9.15 

uur. 

Meer inlichtingen vind je 

op http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdagnatuuronderzoek. 

 
  

Zondag 16 februari 2020 

 

JAARLIJKSE WINTERREIS NAAR ZEELAND 

Onze jaarlijkse winterse autocaruitstappen naar de Nederlandse provincie Zeeland 

zijn traditioneel steeds geslaagde vogelexcursies. Deze winter verkennen we 

Beveland, Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. 

  

We maken zeker enkele wandelingen van ongeveer een uur zodat de chauffeur aan 

zijn wettelijke rust- en rijpauzes komt. We hopen vele soorten eenden, zwanen, 

steltlopers, roofvogels en diverse soorten ganzen te kunnen observeren. 

Op de Brouwersdam tussen Schouwen en Goeree wordt het volop vogels 

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdagnatuuronderzoek


observeren (Drieteen-, Paarse Strandloper, Steenloper, Aalscholver, Brilduiker, 

Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Roodkeelduiker, Eidereend, zaagbekken...). 

Zowel links aan de Noordzeezijde als rechts van ons landinwaarts op het 

uitgestrekte binnenwater van de Grevelingen.  

Onze picknick spelen we binnen (degenen die een warme tas koffie of soep willen) 

in restaurant de Heerenkeet aan de Prunjepolder.  Het programma kan flexibel 

aangepast worden naargelang van de weersomstandigheden. 

            

Leiding: Rik Theuws en Luc Winters. 

Onkosten: 

• Volwassenen: 15 Euro 

• Beneden 20 jaar: 10 Euro 

• Maximum: 40 Euro per gezin. 

Er wordt betaald in de autocar tijdens de heenreis. 

 

Niet vergeten: Verrekijker, eventueel telescoop, stevige wandelschoenen en grote 

knapzak. 

Lichte regenkleding in de rugzak (voor de strandwandeling) kan altijd van pas 

komen. 

 

Inschrijving: 

Naam en opstapplaats doorgeven aan Marc Geuens (Tel.: 0478 54.22.51, na 18 

uur), mailadres: marc@schilderwerken-mg.be 

De plaatsen zijn beperkt, schrijf daarom tijdig in. Opgeven zeker vóór zondag  9 

februari ! 

  

Vertrek autocar: OPGELET BEPERKTE OPSTAPPLAATSEN          

Pelt aan OC Palethe om 6.30 uur 

Lommel aan Krëfel (Winkelcentrum Binnensingel 46) om 6.50 uur 

 
Dinsdag 25 februari 2020 

 

Opstarten bevloeiingen in de Vloeiweiden 

De eerste week van maart vangen de jaarlijkse bevloeiingswerkzaamheden op onze 

vloeiweiden-percelen weer aan zodat de bezoekers tijdens de geleide wandeling 

van de eerste zondag van maart, ter plaatse kunnen zien hoe er nu nog steeds 

“gewitterd” wordt. Ook de twee volgende weken van maart zal er gewitterd worden 

op de overige percelen. Gedurende de eerste helft van maart kunnen wij dus 

dagelijks hulp gebruiken van werkwillige liefhebbers. Iedereen is welkom, het 

werk is licht, werkmateriaal is voorradig, laarzen zijn in dit geval noodzakelijk. 

 

Leiding: Albert Jansen-Theo Claes 

Samenkomst: telkens aan het “Het wateringHUIS” 

mailto:marc@schilderwerken-mg.be


Uit te voeren werken: water op de percelen inzetten 

 

Voor meer inlichtingen kun je even naar Albert Jansen (014/814935) bellen. 

 
Zondag 1 maart 2020  

  

Geleide natuurwandeling “Op zoek naar de bron van het witteren in “De 

Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie (ism Op stap in Bosland) 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen. 

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische 

heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van 

Natuurpunt houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. 

Het "witteren", een uniek gebeuren. 

  

Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor 

kinderwagens. 

 

Woensdag 4 maart 2020  
De Witterweken 

Voordracht Maarten D'Hondt: Kempische schaapskudde voor een biodiverser 

landschap. 

Samenkomst: Parochiehuis De Kom (Lommel-Kolonie) om 19u30 


