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Brief van de voorzitter
wijzigingen aan het natuurdecreet

Via haar Natura 2000-programma dwingt Europa de lidstaten om 
de bestaande natuur in stand te houden of opnieuw te ontwikke-
len. De Vlaamse regering heeft een aanpassing van haar natuur-
decreet klaar liggen.

Om die instandhoudingsdoelstellingen te kunnen uitvoeren moest 
het Vlaams natuurdecreet aangepast worden. Maar in plaats van 
een voorstel te ontwerpen met alleen de noodzakelijke aanpas-
singen voor de instandhoudingsdoelstellingen, besloot de Vlaam-
se regering een voorstel uit te werken dat de bestaande regelge-
ving en de rol van de natuurverenigingen volledig zou aantasten.
De Vlaamse regering zet haar eigen natuurbeleid opzij en doet 
alleen nog maar wat Europa strikt vraagt in haar instandhou-
dingsdoelstellingen. Dat is een slechte zaak voor alle Vlaamse 
natuur die buiten de doelstellingen valt. Dus alleen natuur binnen 
de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden is nog min of meer veilig. 
Het is al langer duidelijk dat het Vlaams natuurbeleid zich terug 
aan het plooien is op een minimalistische invulling van de Euro-
pese Natura 2000-verplichtingen.

De overheid schuift de verantwoordelijkheid voor haar Europese 
verplichtingen naar Natuurpunt, maar stelt er onvoldoende mid-
delen voor in de plaats. Natuurpunt krijgt enorme nieuwe ver-
plichtingen bij het realiseren van de Europese instandhoudings-
doelstellingen, zonder dat ze subsidies garandeerd. Eigenlijk 
komt het er op neer dat wij met onze vrijwillige inzet de Vlaamse 
overheid subsidiëren voor een Europese verplichting die ze moet 
nakomen. Begrippen als “terreinbeherende vereniging” en “reser-
vaat” waren verdwenen. Subsidiëring van de aankopen en na-
tuurbeheer waren niet meer gegarandeerd. 

Natuurpunt heeft met klem geprotesteerd (met succes) tegen de 
wijzigingen die op tafel lagen. In de regering zijn zowel minister 
Lieten als minister Bourgeois, beiden vice-minister-presidenten 
en dus spreekbuis van hun partij, in de bres gesprongen om onze 
terechte zorgen over te brengen en de nodige aanpassingen te 
vragen. Met wat nu voorligt, zullen we verder vooruit moeten. We 
zullen in de rest van de procedure aandachtig blijven toekijken 
hoe alles nu verder invulling krijgt en waar nodig opnieuw punten, 
zoals diegene hierboven aangehaald, onder de aandacht bren-
gen en dat zowel bij de opmaak van de adviezen in de adviesra-
den, bij de tweede bespreking in de Vlaamse regering en bij de 
bespreking in het Vlaams parlement van het decreet en bij de 
totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten. Met als uiteindelijk 
doel: ervoor te zorgen dat de nieuwe regelgeving versterkend 
werkt voor het natuurbeleid en kansen biedt voor meer natuur!!

Luc WINTERS
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Zondag  5  januari 2014  

Geleide natuurwandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie

 Leiding:   Noord-Limburgse Natuurgids:  Michel Emmers.
 
Aansluitend nieuwjaarsreceptie in “Het wateringHUIS”.

 Samenkomst: om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan 
    “Het wateringHUIS”.

Donderdag 9 januari 2014

Vogelbuurten

 Leiding  Pieter Cox
 Plaats :   20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zaterdag  18  januari  2014

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 www.limburg.be/likona.

Donderdag  23 januari  2014   met Cultuurcentrum De Adelberg Lommel

Film: DE NIEUWE WILDERNIS

 Deze  filmvertoning kadert in het filmaanbod  Adelberg@ Utopolis.
 Samenkomst:  Om 20 uur In zaal 1 van het bioscoopcomples Utopolis Lommel.
 De tickests kosten € 4.00.  Groepsreservaties vanaf 10 personen krijgen 20% korting (€ 3.30 per tic-

ket).  Aan de film gaat een inleiding vooraf. Iedere bezoeker krijgt ook een dossier met recensies en 
achtergrondinfo van de film.

Zaterdag  25 januari  2014

Beheerswerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-Kerkhoven

 Leiding:   Albert Geuens en Gerard Jannis.
 Samenkomst:  om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving 

feestzaal Heidegalm).
 Uit te voeren beheerswerken:    verwijderen van vogelkers en andere exoten

Zondag  26  januari  2014

Winterwandeling in ons reservaat “Het Plat” te Overpelt

 Leiding:   Noord-Limburgse Natuurgids, Luc Winters.
 Samenkomst:  om 14.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat te Overpelt 

(Holven).       Laarzen kunnen nuttig zijn.

Zaterdag  1  februari  2014

Beheerswerken in ons reservaat “Het Plat” te Overpelt

 Leiding:   Luc Winters.
 Samenkomst:  om 9.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat te Overpelt 

(Holven).
 Uit te voeren werkzaamheden: Verwijderen van boompjes.

Activiteiten jan.- febr.- maart 2014
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Zondag  2 februari  2014

Geleide natuurwandeling en pannenkoekenfeest in “De Vloeiweiden” Lommel-Kolonie

 Leiding:   Noord-Limburgse Natuurgids, Carl Vertommen.
 Samenkomst: om 14.00 uur einde Koloniestraat of 13.45 uur aan “Het wateringHUIS”.
 Na deze winterse wandeling kan iedereen in “Het wateringHUIS” zijn eetlust verzadigen met lekkere 

pannenkoeken die tijdens deze namiddag voor ons gebakken worden.
 Warm en smakelijk aanbevolen dus.

Woensdag 12 februari 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia

Uiteenzetting over het Groentje en het Bont Dikkopje.

 Spreker:   Jef Lommelen
 Plaats :   19.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
 Wil u altijd op de hoogte blijven van het  doen en laten van Vlinderwerkgroep Hesperia, schrijf je dan 

in op de nieuwsbrief.
 Rudi Wouters      Vinkstraat 21    3920 Lommel       0498/384896         Wouters.rudi@scarlet.be

Donderdag 13 februari 2014

Vogelbuurten

 Leiding  Pieter Cox
 Plaats :   20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie

Zaterdag  15 februari  2014

Beheerswerken in “Heuvelse Heide” te Lommel

 Leiding:   André Geypen.
 Samenkomst:  om 9 uur  aan de Kerk te Lommel-Heuvel 
 Uit te voeren beheerswerken: verwijderen van opslag zaailingen en kleinere vliegdennen van grove 

den. 
 Gereedschap :  Handschoenen zijn aan te raden. Eventueel bijl of steekspade meebrengen.
 Einde voorzien om 12 uur.

Zaterdag  22 februari  2014

Beheerswerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-Kerkhoven

 Leiding:   Albert Geuens en Gerard Jannis.
 Samenkomst:  om 9.00 uur aan “De Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving feest-

zaal Heidegalm).
 Uit te voeren beheerswerken: verwijderen van vogelkers en andere exoten.

Zondag 23 februari  2014

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 observeren (drieteen-, 
paarse strandloper, steenloper, aalscholver, brilduiker, zwarte zee-eend, grote zee-eend, roodkeeldui-
ker, eidereend, zaagbekken...).zowel links aan de Noordzeezijde als rechts van ons landinwaarts op 
het uitgestrekte binnenwater van de Grevelingen.  
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 Onze picknick spelen we binnen (degenen die een warme tas koffie of soep willen) in “Restaurant Gre-

velingen” in Bruinisse op de Grevelingendam.  Het programma kan flexibel aangepast worden naarge-
lang 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: marcgeuens1@telenet.be (bij voorkeur)
   De plaatsen zijn beperkt, schrijf daarom tijdig in.
   Opgeven zeker vóór zondag 17 februari !
 Vertrek autocar: 
   Eksel Gemeenteplein:   6.10 uur
   Lindel Pastorij:   6.15 uur
   Overpelt gemeentehuis:  6.20 uur
   Neerpelt “PARKING ALDI”:  6.30 uur
   Lommel Barrier kruispunt:  6.40 uur
   Lutlommel dancing “Shaft”:  6.45 uur
   Lommel Stationsstraat Q-8 station: 6.50 uur

Dinsdag  25 februari  2014

Opstarten bevloeiingen in de Vloeiweiden

 Leiding:   Pierre Alaerts.
 Samenkomst: telkens aan het “Het wateringHUIS” 
 Uit te voeren werken: 
 De bevloeiing op de percelen inzetten 
 De eerste week van maart vangen de jaarlijkse bevloeiingswerkzaamheden op onze vloeiweiden-per-

celen weer aan zodat de bezoekers tijdens de geleide wandeling van de eerste zondag op 3 maart, en 
ook de leerlingen van WICO St.-Jozef Lommel,  ter plaatse kunnen zien hoe er nu nog steeds “gewit-
terd” 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 liefheb-
bers. Iedereen is welkom, het werk is licht, werkmateriaal is voorradig, laarzen zijn in dit geval noodza-
kelijk.

 Voor meer inlichtingen kun je even naar Pierre Alaerts (011 541984) of Albert Mertens (011 649400) 
bellen.

Zondag  2  maart  2014   (in samenwerking met Bosland)

Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie

 Leiding:   Noord-Limburgse Natuurgidsen: Henri Vaesen en Jan Leroy.
 Samenkomst:  om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan  

   “Het wateringHUIS”.
 Tijdens deze wandeling kan de bevloeiing van onze percelen op blok II ter plaatse bewonderd worden.

Donderdag 13 maart  2014

Vogelbuurten

 Leiding  Pieter Cox
 Plaats :   20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
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Zondag 23 maart 2014

Wandeling in ons reservaat De Dommelvallei

 Leiding:   Gerard Jannis en Albert Geuens.
 Samenkomst:  om14.00 uur aan het zuiveringsstation van Eksel, Eikelbosstraat 
 (langs de baan van Eksel naar Kleine-Brogel, tegenover het laatste huis links van de weg, nog voor 

de brug over de Dommel , rechts afdraaien).

 Laarzen kunnen nuttig zijn.

Woensdag 26 maart 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia

Basiscursus Bladmineerders.

 Spreker:   Carina Vansteenwinkel
 Plaats :   19.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie
 Inschrijven vóór 10 maart bij wouters.rudi@scarlet.be. Bijdrage € 5.00 voor de fotokopies.
 Wil u altijd op de hoogte blijven van het doen en laten van Vlinderwerkgroep Hesperia, schrijf je dan in 

op de nieuwsbrief.
 Rudi Wouters      Vinkstraat 21    3920 Lommel       0498/384896         Wouters.rudi@scarlet.be

Zaterdag  29  maart  2014

Beheerswerken in en om “Het wateringHUIS” 

 Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen maar ook  buiten (de onmiddellijke om-
geving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.  Iedereen is welkom.

 Samenkomst:  aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

Voor de mannen zet je bolhoed maar op en knoop 
een “rode roos” in je knoopsgat en voor de vrouwen 
haal je fleurig bloemrokje en zomers hoedje maar uit 
de kleerkast zodat we samen kunnen genieten in En-
geland van de dromerige, romantische landschappen 
met eenzame bomen, de liefelijke tuinen, de statige 
gebouwen, het English breakfast en …….

De kogel is door de kerk. Volgend jaar gaan we van 
vrijdag 16 mei 2014 tot en met maandag 19 mei 2014 
naar Engeland.

Het vervoer naar en in Engeland gebeurt met een au-
tocar van Limburg Internationaal uit Neerpelt, de over-
tocht  over de Noordzee per boot.

Het verblijf is opnieuw geboekt in Europa Hotel in Mai-
denbower, deelgemeente van Crawley.

Voorlopig programma :

Vrijdag : reis van België naar Engeland per autocar en 
boot en bezoek aan Groombridge, Turnbridge Wells.

Zaterdag : bezoek aan Richmond Park in combinatie 
met Ham House of Teddington  Park.

Zondag : rijden we richting Oxford voor een bezoek 
aan Blenheim Palace in Woodstock

maandag : bezoek aan Secret Garden in Sandwich 
en bezoek aan het authentieke stadje.

Al de reservaties zijn nu nog niet in orde, dus het voor-
gestelde programma kan nog wijzigen.

Prijs :  € 320 per persoon
wat zit in de prijs : alle vervoer per autocar en boot, 
alle inkomgelden, alle fooien, een tweepersoonska-
mer met bad of douche, waterkoker om een koffie of 
thee te maken (koffie en thee is eveneens aanwezig 
op de kamer), op vrijdag het avondeten, op zaterdag 
en zondag het Engels ontbijt, een lunchpakket en het 
avondeten,  maandag: Engels ontbijt en lunchpakket.

Heb je trek om samen de  overtocht te maken naar 
Engeland stort dan uiterlijk 23 januari 2014  € 160,- 
op het rekeningnummer  456-1122981-39 van Natuur-
punt Noord-Limburg met als vermelding : Engeland-
reis 2014

landschaps- en tuinenreis engeland 2014
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Vlindernieuwtjes van Hesperia

beste vlindervrienden,

De jaarwisseling is altijd een mooi moment om zowel 
terug te blikken als vooruit te zien. In deze Vlinder-
nieuwtjes wil ik dat doen, maar niet voor dat ik jullie 
allemaal eerst en vooral een vlinderrijk en Gelukkig 
Nieuwjaar heb toegewenst.

 Vooruitblik
Dit jaar proberen we verder te doen zoals we dat vo-
rige jaar ook al hebben gedaan. Een aantal van de 
gedane activiteiten van vorig jaar zullen herhaald 
worden, zoals bijvoorbeeld het Vlinder mee weekend, 
maar we gaan proberen om ook enkele andere plaat-
sen aan te doen, zoals bijvoorbeeld Nachtvlinders 
vangen aan de Katershoeve te Hechtel-Eksel. Verder 
willen we ons ook blijven inzetten voor de Veldparel-
moervlinder op Den Tip, en proberen de populatie van 
de Kommavlinder te handhaven en eventueel te ver-
groten.

Voor Den Tip zitten we binnenkort met alle betrokken 
partijen rond de tafel om dan samen afspraken te ma-
ken naar beheer, monitoring en opvolging.

 terugblik
Zonder het Vlinder mee weekend mee te rekenen, 
hebben we vorig jaar 10 excursies gedaan met in 
totaal 108 deelnemers, dus een gemiddelde van 11 
per activiteit. Met 23 deelnemers voor de activiteit van 
de uiteenzetting ronde de Veldparelmoervlinder door 
Theo Bollen, en slechts 4 deelnemers voor de tocht 
door de Dommelvallei in september. De 2 uitersten in 
de rij. 

Het vlinder mee weekend was natuurlijk een schot in 
de roos, met ruim 100 deelnemers, 19 soorten dag-
vlinders en 163 soorten nachtvlinders.

En we hebben natuurlijk niet alleen naar dag- en 
nachtvlinders gekeken, maar ook naar libellen zoals 
de zeldzame Venwitsnuitlibel op de Resterheide, of 
de mijt, Poecilochirus carabi op de krompoot doodgra-
ver die we gevangen hebben op Den Tip in de nacht 
van 23 op 24 juli bij het nachtvlinder vangen.

Kommavlinder

Veldparelmoervlinder
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Hesperia-spel… geef ons je antwoord snel.

Met vlinderrijke groeten,
Rudi Wouters
Vinkstraat 21
3920 Lommel
wouters.rudi@scarlet.be
0498/384896

Krompootdoodgraver.
Venwitsnuitlibel

Dit kwartaal verloten we een loupepotje en een 
vlinderzoekkaart onder de juiste antwoorden op 
volgende vraag: 

Van welke dag- of nachtvlinder is dit een 
detailopname?

 Stuur uw oplossing vóór 20 februari 2014 naar 
wouters.rudi@scarlet.be. 

De oplossing verschijnt samen met vermelding van 
de winnaar in de volgende Zonnedauw. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd.

Zalig Kerstfeest en 
Gelukkig Nieuwjaar
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de SlobKouSjeS en de KabouterS

Het is intussen traditie geworden om met de Slob-
kousjes na het plantenseizoen gewoon verder te 
doen en naar paddenstoelen uit te kijken. Wie zoals 
ik het boek “de Kabouter” van Rien Poortvliet ooit in 
handen heeft gehad, gaat dan onwillekeurig naar ka-
bouterhuisjes op zoek. En geloof me, we zagen dit 
jaar weer heel wat modellen.

De parelstuifzwam komt waarschijnlijk in aanmerking 
als opslagruimte. Kabouters kunnen er ongetwijfeld 
heel wat in kwijt, eens de sporen verstoven zijn.

Vanop zo een dikrandtonderzwam hebben ze een 
goed uitzicht over de omgeving.

Dit bleek nestzwammetje is dan wellicht van een ka-
boutervogel.

Deze grote sponszwam zullen ze best wel kunnen 
gebruiken.

De prachtvlamhoed is dan eerder iets om een zomers 
terrasje onder te houden.

In Bokrijk moest ik ten slotte vaststellen dat al die ver-
halen over kabouters en paddenstoelen niet kloppen. 
Ze wonen in de voet van de bomen!

Jan LEROY
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Naar jaarlijkse gewoonte vertrok de bus om 7u00 bij 
de eerste opstapplaats, om vervolgens via de ove-
rige opstapplaatsen richting Ardennen te rijden. On-
derweg naar de Ardennen werd onze gids Olav Thijs 
opgepikt, welke na een jaartje afwezigheid terug onze 
wandeling kon leiden. Deze 14de herfstuitstap had 
als bestemming Butgenbach, slechts een boogscheut 
van de Duitse grens af. Nog in de bus zagen we hoe 
de regen stilaan veranderde in smeltende sneeuw tot 
sneeuw. Maar snel de handschoenen en muts boven-
gehaald!

Om 9u50 startte onze voormiddagwandeling in Bül-
lingen. De eerste groepjes lijsters (Kramsvogels en 
Koperwieken) vlogen over ons hoofd en een beetje 
verderop zat in een boom een Buizerd te wachten 
op droger weer. De vele weilanden, met hier en daar 
wat vee of paarden, omringd door verscheiden hout-
kanten, stralen een rust uit. Deze rust werd op een 
gegeven moment verbroken door een hard geblaf. 
Door een weiland renden 2 honden, dat dachten we 
in eerste instantie toch. Tot onze verbazen bleek het 
om een Vos te gaan die volop achtervolgd werd door 
een loslopende hond! We zetten onze tocht verder, 
nog steeds in de natte sneeuw. Olav leidde ons door 
de vallei van de Holzwarche, een natuurgebied waar 

’s zomers o.a. verscheidene Paapjes, Grauwe klau-
wieren, Rode wouwen en Zwarte ooievaars te vinden 
zijn. Op vlak van vlinders en ook botanisch moet dit 
gebied de moeite zijn. Na een wandeling van 8 km 
kwamen we aan in Krinkelt en werden we met de bus 
naar Büllingen gebracht om in café One-way wat te 
drinken of bij de naastliggende frituur een frietje te 
eten. 

Met een volle maag en eindelijk de doorkomende zon 
konden we vertrekken naar onze namiddagwande-
ling. Deze startte bij het kerkje van Weywertz. Het 
zonnetje zorgde direct voor meer activiteit onder onze 
gevederde vrienden. Zo zagen we meer lijsters, af en 
toe een Sperwer of Buizerd en ook liet regelmatig een 
Glanskop zich mooi bewonderen. Toch was het niet 
voortdurend droog, we kregen zelfs een hagelbui over 
ons. Maar je hoorde niemand klagen; we kwamen na-
melijk in het zoveelste prachtig gebied terecht. Een 
veengebied, onderdeel van Fagnes de la Petite Rür 
waar o.a. Edelherten te vinden zijn. Deze imposante 
zoogdieren kwamen we helaas niet tegen, maar in 
de plaats mochten we wel van een mannetje Blauwe 
kiekendief genieten, welke vlakbij een beverdam aan 
het jagen was. Na een tour van 9 km eindigden we in 
Bôsfagne, waar de bus op ons wachtte. Voor we naar 

Verslag van de Herfstuitstap van Natuurpunt Noord-Limburg
naar de Oostkantons (Butchenbach)

op 10 november 2013
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huis vertrokken, bezochten we nog even een plaatse-
lijk cafeetje om deze frisse, maar plezante dag af te 
ronden. 
Deze dag hebben we sneeuw, regen en hagel gehad, 
maar al bij al was iedereen blij dat we dit jaar eens 
niet met mist te kampen hadden. In totaal zagen we 
32 verschillende vogelsoorten, op 2 plaatsen kwamen 

we de zeldzame plant Bergvenkel (ook bekend als 
Berewortel) tegen en verscheidene paddenstoelen 
waren ook nog van de partij. Met 17 km in de benen 
kan iedereen terugkijken naar een geslaagde herfst-
wandeling en willen we Olav bedanken om ons weer 
een prachtig stukje van de Ardennen te tonen. Tot vol-
gend jaar!
    Pieter COX

Na een reis van 330 km kwamen we samen op de 
parking van Landal Esonstad , een pittoresk vakantie-
dorp aan de rand van het Lauwersmeer.
Na de picknick gingen we op verkenning rond het 

Lauwersmeer  om aan de andere kant van het meer 
bij het Landal Natuurdorp Suyderoogh aan te komen, 
ons verblijf voor 3 nachten. Het werd een boeiende 
tocht langs vogelkijkhutten en landschapswandelin-
gen en met de Zeearend (daarvoor waren we o.a. ge-

komen).
Het verblijf en het eten waren top. We logeerden in 
4 huisjes van 6 personen met daarachter een gracht 
waar we vanaf onze ontbijttafel eenden en dodaars 

zagen zwemmen. Jan (een klein beetje betrouwbaar) 
had geluk, hij zat samen met enkele vrouwen in een 
huisje. Zijn harem volgde hem tot op het zonnige ter-
ras.

De Hollandse gastronomie is er wel op vooruit ge-

Verslag uitstap naar lauwersmeer 
van vrijdag 20 september tot maandag 23 september 2013
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gaan. Nooit hebben wij tijdens natuurpuntreizen zo 
lekker eten gehad.

Zaterdag gingen de wandelaars met Marc mee terwijl 
de vogelaars op zoek gingen naar de Steppenvork-
staartplevier in de Bantpolder. 

Helaas werd hij niet gezien 
omdat we op zoek moes-
ten gaan naar de telescoop 
van Rik Theuws. Want 
zelfs de beste soldaat ver-
geet wel eens zijn geweer. 
Oef, na een half uur stond 
hij er gelukkig nog.

Zondag stond Schiermon-
nikoog op het programma. 
Met zijn allen op de fiets, 
het eiland verkennen in 
heerlijk weer.

Maandag, onze laatste 

dag, zijn we eerst nog naar de baardmannetjes gaan 
kijken.

Nadien werd  het streekmuseum ’t Fiskerhùske be-
zocht en kregen er een zeer deskundige rondleiding 
over het leven van de vissers in de Waddenzee rond 
1850.

Als laatste brachten we 
een bezoek aan het elfste-
denstadje Dokkum en had-
den we de keus tussen een 
Vlaamse Friet of een lekker 
ijsje. Ik denk dan wij beter 
zelf ons friet bakken.

De deelnemers waren allen 
“dik” tevreden en de afwe-
zigen hadden ditmaal weer 
ongelijk.

Foto’s Ine Reynders , Raf 
Gielkens en Luc Winters.

Kraaien vlak bij de schuur en huis,
de winter voelt zich thuis.
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KVlV afdeling Hechtel-eksel, natuurpunt 
én tanZania

In 2010 is KVLV afdeling Hechtel-Eksel voor het eerst 
samen met de leiding van het Vakantiepatronaat 
(Speelpleinwerking Hechtel) vrijwilligerswerk gaan 
doen op de campingweide van de festivalgangers 
van Pukkelpop in Kiewit.

Eco-team, een chique woord, doch dit woord om-
schrijft onze taak op de weide namelijk de brandgan-
gen afvalvrij maken en proberen zo te houden.   We 
mogen bij KVLV fier zeggen dat we zelf de ergono-
mische manier van werken  hebben aangepast.  We 
werken niet met van die tangen waarmee je het vuil 
kan oprapen doch we harken alles met gewone tuin-
harken samen en bukken ons om alles gesorteerd op 
te rapen; fitness op werkvloer. We werken op don-
derdag, vrijdag en zaterdag gedurende 3 shiften. Van 
08.00 uur tot 10.00 uur, van 13.00 uur tot 15.00 uur 
én van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De vrijwilligers krijgen voor de dagen dat ze werken 
een festivalbandje, eten en drinken en twee drank-
bonnetjes, die ze kunnen gebruiken op de festival-
weide. Degenen, die willen kunnen gratis logeren in 
hun tent, in een mobilhome of caravan die op het ter-
rein gereserveerd is voor de vrijwilligers.  Ze beschik-
ken over eigen sanitair, dit is geen geen toi-toi, doch 
een WC met spoelwater en douches. Heel proper.

De vrijwilligers ontvangen geen enkele geldelijke 
vergoeding.  Het is KVLV afdeling Hechtel-Eksel, die 
voor de gepresteerde uren een vergoeding ontvangt.  
Dit ligt vast in een contract en bedraagt : € 40 per 12 
uren dat er gewerkt wordt.  Vanuit KVLV dienen we bij 
YAP na het festival een onkostennota in. Deze wordt 
gecontroleerd en afhankelijk van hoe je gewerkt hebt 
krijgt men een bedrag.  Deze onkostenvergoeding 
wordt enkel 100 % uitbetaald als alles 100 % prima 
verlopen is.  

Vanaf 2011 is KVLV afdeling Hechtel-Eksel eveneens 
gestart als Eco-team op Groezrock in Meerhout.  Hier 
werken we van 08.00 uur tot 20.00 uur.  Er zijn rust-
pauzes voorzien en je kan als je dat wil ook naar een 
groep gaan luisteren, als je maar correct in- én uittikt.  
Hiervoor ontvangt KVLV na het festival eveneens een 
vergoeding, analoop zoals na Pukkelpop.  Hier wer-
ken we als Eco-team op vrijdag en zaterdag.

In 2012 is KVLV afdeling Hechtel-Eksel gestart, on-
der leiding van Joske Vranken met  de catering voor 
de vrijwilligers, die werken op de campingweide.  Ook 
hiervoor ontvangen we een vergoeding na het fes-
tival. Hier werken we in twee shiften: een shift van 
08.00 uur tot 20.00 uur en de volgende shift van 
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20.00 uur tot 08.00 uur.  We koken verse soep, ma-
ken alle sausen zelf, bakken frieten, bakken ’s nachts 
gebak, ………   Enfin we kunnen ons hier zelf culinair 
uitleven.

We moeten ook nog vertellen dat KVLV afdeling Hech-
tel-Eksel op Pukkelpop bij piekmomenten in de keuken 
ondersteuning biedt, zowel overdag als ’s nachts.

Nu zijn we met het voltallige bestuur overeengekomen 
om met een gedeelte van dit verdiende geld een soci-
aal project te steunen.  Onze voorkeur ging uit naar een 
project dat ondersteuning geeft aan vrouwen, kinderen, 
onderwijs én nog belangrijker waar we als vrijwilliger ter 
plekke het verdiende geld kunnen uitgeven. Eigenlijk 
werken we met de plaatselijke bevolking, doch de kos-
ten worden door ons gedragen.

Na lang zoeken, zijn we uitgekomen op een project via 
een organisatie, Endallah vzw genaamd, met als maat-
schappelijke zetel: Bonheiden, Mechelen.

We hebben ons laten inspireren door de leiding van 
Yap en van vzw De Kruin uit Leopoldsburg.  Zij hebben 
al drie keer vrijwilligerswerk gedaan.  De eerste maal 
onder begeleiding van een NGO en de laatste twee 
keer door vzw Endallah.  Bij deze laatste twee projec-
ten voelden zij zich goed en vonden zij dat ze concreet 
samen met de plaatselijke bevolking nuttige dingen ge-
realiseerd hadden.

We besloten om met een groep vrijwilligers te gaan 
werken met de lokale  bevolking in Tanzania onder de 
vleugels van vzw Endallah.

Alles heeft al een definitieve vorm gekregen : we ver-
trekken op zaterdag 29 juni 2014 met 22 personen rich-
ting Tanzania.  We gaan de klaslokalen, die door de 
vzw De Kruin uit Leopoldsburg gebouwd zijn, schilde-
ren.  Alle materiaal (verf, borstels, ….) wordt ter plaatse 
aangekocht.  Alles loopt in samenwerking met Engaro 
Sero, doch wij zullen schilderen onder de professionele 
begeleiding van Marc Geuens.  We gaan ongeveer een 
dikke week schilderen en klusjes doen, doch ook gaan 
we tijd vrijmaken om te genieten van de natuur.

Onze reis wordt afgesloten met een bezoek aan on-
der andere het Nationaal Park Serengeti.  7 vrijwilligers 
worden na 16 dagen uitgewuifd naar België, 15 vrijwil-
ligers breien nog een extra weekje aan deze reis en 
gaan nog verder genieten van de natuurpracht in Tan-
zania.

Deze activiteit is weerom een samenwerking tussen 
Natuurpunt Noord-Limburg en KVLV afdeling Hechtel-
Eksel. 

Tekst :Lisette Hermans
Foto’s: Jacky Vangeneugden
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PRIKBORD  uit te Knippen aCtiViteiten Van natuurpunt  noord-limburg
eerste trimester januari - Februari - maart 2014

Zondag  5  januari 2014  
Geleide natuurwandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie en aansluitend nieuwjaarsreceptie. 
Vertrek om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS”.
donderdag 9 januari 2014
Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zaterdag  18  januari  2014
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 ple-
naire zitting start om 9.15 uur.
donderdag  23 januari  2014   met Cultuurcentrum De Adelberg Lommel
Film: DE NIEUWE WILDERNIS om 20 uur in zaal 1 van het bioscoopcomplex Utopolis Lommel.
Zaterdag  25 januari  2014
Beheerswerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-Kerkhoven om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, 
Lommel-Kerkhoven.
Zondag  26  januari  2014
Winterwandeling in ons reservaat “Het Plat” te Overpelt om 14.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat te Overpelt 
(Holven).
Zaterdag  1  februari  2014
Beheerswerken in ons reservaat “Het Plat” te Overpelt om 9.00 uur aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat te Overpelt 
(Holven).
Zondag  2 februari  2014
Geleide natuurwandeling en pannenkoekenfeest in “De Vloeiweiden” Lommel-Kolonie.
Vertrrek om 14.00 uur einde Koloniestraat of 13.45 uur aan “Het wateringHUIS”.
woensdag 12 februari 2014  Vlinderwerkgroep Hesperia
Uiteenzetting over het Groentje en het Bont Dikkopje. Om 19.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
donderdag 13 februari 2014
Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zaterdag  15 februari  2014
Beheerswerken in “Heuvelse Heide” te Lommel om 9 uur; samenkomen aan de Kerk te Lommel-Heuvel .
Zaterdag  22 februari  2014
Beheerswerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-Kerkhoven om 9.00 uur aan “De Tip”, Kanaalstraat 18, 
Lommel-Kerkhoven.
Zondag 23 februari  2014
JAARLIJKSE  WINTERREIS  NAAR  ZEELAND
dinsdag  25 februari  2014
Opstarten bevloeiingen in de Vloeiweiden.
Zondag  2  maart  2014   (in samenwerking met Bosland)
Geleide natuurwandeling in “De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie.
Vertrrek om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan het “WateringHUIS”.
donderdag 13 maart  2014
Vogelbuurten om 20.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zondag 23 maart 2014
Wandeling in ons reservaat De Dommelvallei om 14.00 uur aan het zuiveringsstation van Eksel, Eikelbosstraat. 
woensdag 26 maart 2014   Vlinderwerkgroep Hesperia
Uiteenzetting over Bladmineerders. om 19.00 uur in het WateringHUIS, Oude Maai 80 Lommel-Kolonie.
Zaterdag  29  maart  2014
Beheerswerken in en om “Het wateringHUIS”  van 9 uur tot 12 uur.
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In 2004 trokken Brecht Verhelst, Stijn Hantson en 
Nicolas Vanermen door de Kaukasus en verbleven 
daarna  een week in Batumi Georgië, om daar de 
spectaculaire roofvogeltrek te volgen. Irakli Goradze 
een plaatselijke vogelliefhebber hielp hen om een 
mooi trektelpunt te vinden en liet hen kennis maken 
met de resultaten van eerdere tellingen. Hier ontstond 
het idee om tellingen van de roofvogeltrek op te vol-
gen met vrijwilligers, het duurde enkele jaren voordat 
hun droom waarheid werd.

In 2007 trok Brecht Verhelst tijdens de piek van de 
Wespendieventrek tien dagen naar de omgeving van 
Batumi. Hij werd er vervoegd door Johannes Jansen, 
Charlotte Nijs en Jasper Meyns. De aantallen die ze 
telden gaven aan dat deze veel hoger lag dan eerdere 
tellingen.

Brecht Verhelst en Johannes Jansen besloten er voor 
te gaan om een volledig trekseizoen te organiseren in 
de Batumi bottleneck!

De eerste editie van de Batumi roofvogeltelling werd 
in 2008 gecoördineerd door  Brecht Verhelst samen 
met Johannes Jansen en Jan Putteman. De tellingen 
werden georganiseerd van 21 augustus tot 14 oktober 
en de deelnemers kwamen uit Georgië, Armenië, Bel-
gië en Nederland.

De korte oorlog tussen Georgie en Rusland juist voor 
de start van de tellingen wierp een schaduw over het 
project. Om veiligheidsredenen zagen verschillende 
vrijwilligers af van hun deelneming aan de tellingen. 

trektellen in eurazië
Maar door hard werken en een prima teamspirit wer-
den het kwalitatief hoge tellingen;  een totaal van 
812665 roofvogels maakte dat dit de belangrijkste 
bottleneck is van roofvogeltrek in Eurazië.

Gezien de hoge aantallen in 2008 en de belangrijk-
heid van verdere monitoring en onderzoek werd een 
tweede editie georganiseerd in 2009. Door de politie-
ke stabiliteit was er een grote belangstelling voor het 
project, meer dan 60  vooral jonge mensen uit Geor-
gië, Armenië, Zweden en België namen deel.

Dit jaar wordt het voor de vijfde keer georganiseerd 
en er werden fantastische resultaten geboekt. Maar 
niet alleen tellingen worden georganiseerd ook de 
plaatselijke bevolking wordt bij het gehele project be-
trokken. Door sensibilisering en het actief betrekken 
van de lokale gemeenschap wordt de illegale jacht in 
deze streek ondertussen meer en meer aan banden 
gelegd. Door de uitbouw van ecotoerisme wordt ge-
tracht dit project te bestendigen.

Dat de najaarstrek in Batumi een must is voor elke 
trekteller inspireerde een aantal leden van Trektelpost 
Kristallijn/Maatheide om van 30 augustus tot 9 sep-
tember naar ginder te trekken om de spectaculaire 
roofvogeltrek mee te maken. En spectaculair is het 
zeker als men weet dat er op 3 september 2012 op 
de telpost Saghalvasho bij Batumi 165080 wespen-
dieven over trokken. Niet alleen prooivogels trekken 
door deze bottleneck maar ook vele zangvogels, stelt-
lopers en andere passeren hier. 

Het laatste maaisel en takhout is opgeruimd. En na de frisse klus een heerlijke glue-wine. Nu drie maandjes rust 
en dan kan men in de Vloeiweiden in de Kolonie weer aan het witteren beginnen.  (Foto’s Jan Leroy)

de Vloeiweiden klaar voor de winter
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Griet en Anja, twee geëngageerde vrouwen uit Lom-
mel bieden in deze rubriek hun kook- en bakkunsten 
aan. Ze halen de mosterd bij Voedselteams, natuur-, 
kruiden- en gewone kookboeken. De recepten die 
hieronder gepresenteerd worden, zijn steevast door 
hen en hun gezinnen uitgeprobeerd en bieden moge-
lijkheden tot variatie naar eigen smaak en kleur. Het 
leesvoer dat Zonnedauw aan de natuurpunters biedt, 
kan er alleen maar smakelijker door worden. Geniet 
samen met Anja en Griet van (kook) Moeder Natuur.

In dit eerste aanbod laten Anja en Griet ons kennisma-
ken met de mogelijkheden van rode biet in een cake! 
Een onverwachte combinatie. Bovendien gingen ze 
te rade bij Oxfam wereldwinkel om zowel het recept 
als de (h)eerlijke chocolade aan te kopen. Op ver-
scheidene plaatsen waar Anja en Griet met hun pro-
mostand van ‘Voedselteams Lommel – pure energie 
op je bord!’ stonden, werden ze vaak geconfronteerd 
met bezoekers die echt niet van rode biet hielden. We 
zijn immers niet allen wielrenners die in de kracht van 
deze sappige knol geloven. Chocolade daarentegen 
roept zelden afkeer op. De ontdekking van het recept 
in het Oxfam Fairtrade Kookboek van Sophie Grigson, 
uitgegeven bij Lannoo, bood een gedroomde uitweg. 
De meest halsstarrige bietenweigeraars gaven hun 
cakeje niet terug na de eerst hap, hoezeer Griet of 
Anja daar ook op aandrongen. Het rode knolletje geeft 
het cakeje een frisse smaak. Anja experimenteert nu 
met de verhoudingen tussen de ingrediënten en Griet 
maakt van elke rode biet een feestje.

Hiernaast vind je het recept terug zoals Anja en Griet 
het aan ons bezorgden. Probeer het eens uit en laat 
de reacties van je tafelgenoten gerust weten aan de 
redactie. 

Chocolade-bietfantasietjes

benodigdheden:

- 60 gr fairtrade cacaopoeder
- 180 gr bloem
- 2 theelepels bakpoeder
- 250 gr fijn kristalsuiker
- 250 gr bieten, gekookt
- 1 theelepel vanille-extract of vanillezaadjes
- 3 grote eieren
- 200 ml plantaardige- of maïsolie
- Een beetje geraspte schil van een fairtrade 
    sinaasappel
- 40 gr fairtrade chocolade, extra puur 
  (meer dan 70 % cacao), geraspt

bereiding:

Verwarm de oven voor op 180°C. Zet 24 papieren 
cakevormpjes in twee muffinvormen met elk twaalf 
uitsparingen.

Zeef de cacao, bloem en bakpoeder in een grote 
kom. Voeg de suiker toe en roer.

Meng de gekookte bieten, vanille, eieren en olie in 
een keukenmachine of met een staafmixer.

Meng de natte ingrediënten door de droge.

Voeg de geraspte sinaasappelschil en de geraspte 
chocolade toe.

Schep het deeg in de bakvormpjes en zet in de oven.

Laat 10-15 minuten bakken.

“r anja met een g rietje”  
 receptjes met (h)eerlijke groenten en (on)kruiden uit vergeten tuinen.

Sperwer

De tellingen zijn te volgen op: http://www.trektellen.
nl/trektelling.asp?telpost=1048

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1047

Hopelijk kan ik na het bezoek aan deze streek een 
enthousiast verhaal maken!

Voor meer info zie:
http://www.batumiraptorcount.org/brc
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was het nu 25 of 35 jaar geleden ?

winter 1978. 
Inderdaad, 35 jaar geleden is er op 19 februari een 
winterfietstocht naar de “Zandputten en waterplas-
sen“ te Mol-Donk doorgegaan.

Henri.Cuyvers maakte destijds voor Zonnedauw hier-
over onderstaand verslag.

“Leiding : Rik Theuws en Gerard Jannis
Weder: zeer koud met zonnige perioden en in de na-
middag wind .

Omstreeks 9 uur vertrokken de deelnemers doorheen 
het vriesweder richting Mol. De tocht doorheen de 
Riebos op de gladde paden eindigde voor enkele op
een (harde) valpartij.

Op de eerste zandput zagen we onze hoop in de 
schoenen zinken daar deze volledig dichtgevroren 
was en aldus niets te beleven viel. De volgende vijver
lag gelukkig niet volledig toe en hier konden we toch 
verschillende eendensoorten waarnemen zoals: kuif-
eend, tafeleend en een eenzame fuut.

De volgende put was eveneens dichtgevroren. Op 
het ijs zaten nog een pijlstaarteend en enkele storm-
meeuwtjes. Op het kanaalkruispunt was onze
verwondering groot toen plots een nonnetje neer-
streek en zich liet observeren alvorens weer te ver-
dwijnen.

Op de terugweg werden onze laatste krachten nog 
gevraagd voor het beklimmen van een brug. Rik met 
z’n rennersfiets had blijkbaar spijkerbanden nodig 
maar raakte nog juist boven (PPFF…)  Gerard die 
niet kon boven geraken, stuurde ons door omdat hij 
niet wilde gezegd hebben dat z’n geit hem in Lommel 
opwachtte. (Waart ge dan zo moe Gerard?!?)

Hartelijk dank aan Rik en Gerard die ons een boei-
ende tocht bezorgden ondanks het koude weder dat 
ons allen bekaf kreeg (zelfs Bèr !).“

Krijgt iemand hier al zin in om  dit nog eens over te 
doen…? Ik weet niet of er nog een geit Gerard zal 
opwachten!

Onder de rubriek “WIST  GE” van een Zonnedauw uit 
1978 lezen we:

- dat we tijdens ons uiterst geslaagd ledenfeest 123 
aanwezigen telden in de feestzaal van de P.T.B.S.L
- dat we niet wisten dat er zoveel kandidaat-missen in 
onze Wielewaalfamilie schuilden .
- dat Miss Jenny uit Helgoland met haar robuuste per-
soonlijkheid vooral ’t vrouwelijk publiek imponeerde ;
- dat wij (mannelijke redactieleden) toch blij waren dat 
Jenny gedeklasseerd werd (wegens hormonenbe-
handeling … of wat zei de jury weer ?)
- dat onze internationale Rik ’n gouden spijkerband 

kreeg.
- dat ze hem beter een verguld zakske lucht hadden 
kunnen geven om zijn tweede adem aan te vullen 
.(zie verslag boven)
- dat moe Plessers nu overtuigd is dat onze WJ- le-
den ook “hard-elijke” gateaus kunnen bakken .
- dat ook moe Poorters en Jef Theuws ons gebaar 
waardeerden, al wuifden ze hun eigen verdiensten 
weg.
- dat niemand minder dan WJ-lid Marc De Clercq 
deze drie schotels draaide en brandde
- dat ’t schijnt dat Bert Geuens nu thuis regelma-
tig moderne dansen oefent…(hij heeft nu ’n ideale 
danspartner …die mag hij rustig op de tenen trap-
pen).
- dat de vlooienmarkt onze stoutste vlooiverwachting 
nog overtrof
- dat deze verkoop buiten een vol uur ontspanning 
en leute van de bovenste plank ook een prachtige 
som opbracht van …7,500 fr. !!
- dat er ook in de vloeiweide op blok 2 gedurende 14 
werkdagen enorm gezwoegd werd
- dat we in totaal op de 2 ha de 74 bedden in hun 
oorspronkelijke staat hersteld hebben;
- dat we hiervoor 148 zoeven van elk 20 meter ge-
graven hebben, dit is 2,960 m of ongeveer 3km….

Wist ge dat de foto bij het retrospectieve verslag in 
vorige Zonnedauw genomen was in een 3 sterren 
hotel gelegen in de Gorges du Tarn en dat dit gele-
den is van 18 juli 1986 en deze helden komfortabel 
geslapen hebben op een flora en faunarijk strobedje 
van 10 cm geselecteerd en verteerd door de plaatse-
lijke schapen die er eigenlijk woonden.
Hierover in een volgende editie meer!

Marc GEUENS

Mijn zus heeft me al tweemaal een hoestsiroopje 
gemaakt toen ik verkouden was.
Ik vraag haar het receptje dat ze ergens uit een 
boekje heeft geript.
Laat ik dit even delen...:

Hoestsiroopje van Salie
Zet een sterke thee van verse salieblaadjes en 
laat dit even koken op het vuur. (+- 250 ml)
Zeef de thee en zet het water terug op het vuur. 
Voeg er 250g honing bij. (suiker kan ook, dezelfde 
hoeveelheid).
Laat dit nog een halfuurtje opkoken, doe het in 
een glazen flesje en draai het dopje dicht.
(tip : Voor de bewaring kan je het best koel zetten.)

Het klinkt een beetje ‘hekserij-achtig’, maar het is 
verzachtend voor mijn keel, en ik ben er blij mee. 
Bedankt zus.

Heidi DRIES
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colofon
NATUURPUNT NOORD-LIMBURG

doelStellingen: 
- Stimuleren tot natuurbeleving en natuurstudie door vorming en 
natuur- en milieu-educatie (natuuruitstappen, voordrachten, dia-
voorstellingen, cursussen, natuurreizen, onderzoek en inventarisa-
tie van dier- en plantensoorten).
- Aandacht voor landschapszorg en milieubeleid.
- Actieve inzet voor natuurbehoud door het beheren, aankopen en 
uitbouwen van natuurreservaten in Noord-Limburg: 
 - de Vloeiweiden in de Watering in Lommel-Kolonie,
 - de Lommelse heidegebieden: de Riebos , de Blekerheide, de  

  Heuvelse heide en de Kattenbosserheide,
 - dendrologisch Wielewaalpark “Den Tip” in Lommel-Kerkhoven,
 - het Plat in Overpelt
 - de Dommelvallei in Hechtel-Eksel, Peer en Overpelt
 - de Veewei in Hechtel-Eksel.

lidmaatSCHap natuurpunt:
24 euro per gezin per kalenderjaar.
Je kan je lidgeld betalen hetzij via domiciliëring , hetzij via jaarlijkse 
overschrijving.

domiciliëring: Elk jaar wordt je lidgeld automatisch afgehouden 
van je rekening. Indien je dit wenst en nog niet gebeurd is, dan kan 
je op twee manieren een domiciliëring aanvragen: via de website 
of via de telefoon of e-mail.
Via de website
Je bent al geregistreerd op de Natuurpuntwebsite
Log in en vul het online formulier in. Print het formulier uit en zet 
er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervolgens naar 
Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. 
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch. Een overschrijving 
is dus niet meer nodig!
Je bent nog niet geregistreerd op de website
Je kan op de website een  pdf-formulier downloaden of je kan van 
de gelegenheid gebruik maken om je te registreren op ‘Mijn Na-
tuurpunt’ en het online formulier in te vullen. Print het formulier uit 
en zet er met balpen een handtekening onder. Stuur het vervol-
gens naar Natuurpunt – ledenadministratie, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen.
De inning van je lidgeld volgt dan automatisch Een overschrijving 
is dus niet meer nodig
Via de telefoon of e-mail
Bel naar 015-29 72 20 of mail naar info@natuurpunt.be. Zeg dat je 
lid wil worden via domiciliëring en geef je naam en adres door. Je 
ontvangt dan een foldertje met een domiciliëringsformulier.

overschrijving 
Ben je tegen domiciliëring, dan kan je jaarlijks een overschrijving 
doen.
Schrijf 24 euro over op rekening 230-0044233-21 van natuur-
punt, Coxiestraat 11, 2800 mechelen, met vermelding “lidgeld 
natuurpunt noord-limburg“. (iban: be17 2300 0442 3321, 
biC: gebabebb). U ontvangt per jaar vier keer het nationaal tijd-
schrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer ons afdelings-
blad “ZONNEDAUW”.

abonnementen tijdschriften:
Als lid van Natuurpunt  Noord-Limburg ontvangt u per jaar vier keer 
het nationaal tijdschrift “NATUUR.BLAD” en daarenboven vier keer 
ons afdelingsblad “ZONNEDAUW”.

Ieder lid van NATUURPUNT kan zich facultatief abonneren op:
- “NATUUR.FOCUS”, het natuurhistorisch tijdschrift dat vier keer 
per jaar verschijnt voor 8,5 euro,
- “NATUUR.ORIOLUS”, het vogeltijdschrift voor Vlaanderen dat 
ook vier keer per jaar verschijnt voor 8,5 euro.

Wie zich abonneert op NATUUR.FOCUS en ook op NATUUR.ORI-
OLUS betaalt 14,5 euro (in plaats van 2 x 8,5 euro).

Zonnedauw: 
Dit is het driemaandelijks contactblad uitgegeven door NATUUR-
PUNT Afdeling Noord-Limburg (Lommel en Overpelt).
Leden van andere afdelingen, die tevens ons ledenblad  “ZONNE-
DAUW” wensen te ontvangen, betalen 7,5 euro, over te schrijven 
op rek. nr.: 456-1122981-39  (IBAN: BE13 4561 1229 8139) t.n.v. 
Natuurpunt Noord-Limburg.

redactie: 
Luc Winters, Paul Verheyen, Yvonne Kuypers, Heidi 
Dries, Rudi Wouters.

lay-out: Paul Verheyen

drukker: copycenter Biemans, Lommel
 
met dank:  Aan Iedereen die deze uitgave van ZONNEDAUW 
tot stand heeft helpen komen.   Natuurpunt Noord-Limburg dankt 
tevens allen die met hun financiële bijdrage in ruil voor publiciteit 
de uitgave van ons ledenblad ZONNEDAUW ondersteunen.

Oplage 645 ex.

w w w . n a t u u r p u n t - n o o r d l i m b u r g . b e

uit eeuwigdurende natuurkalender voor de 
nederlanden.

januari
Van 1 tot 10 januari daalt de gemiddelde temperatuur 
met meer dan 1 graad Celsius.
De rozebottels hangen als robijnen langs de weg. 
Schijnt de zon op nieuwjaar,  dan wordt het een goed 
appeljaar.

Februari
De dagen lengen ieder etmaal meer dan drie minuten. 
In februari stijgt de leeuwerik een ploegsteert hoog.
Sint-Amaan doe het zaaikleed aan,
Sint-Machuit doet het uit. (24 november)

maart
De zanglijster jubelt! 
De ganzen schrijven letters en cijfers hoog in de lucht. 
Danst het lammetje in maart, april vat het bij zijn 
staart.



24	 Zonnedauw	2014	jan.-febr.-maart.
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