
Vlindernieuws 9 jrg1 

 

Beste vlindervrienden, 

 

Het jaar loopt langzaam aan op zijn einde, op nog een enkele nachtvlinder na zit het vlinderseizoen voor dit jaar er 

op. Wij van Hesperia zijn al volop aan het plannen voor volgend jaar, en met trots mag ik jullie hier alvast een tipje 

van de sluier lichten met onze jaarkalender voor 2013. 

 

Zoals jullie wel weten, zijn we met vlinderactiviteiten zeer afhankelijk van het weer, hou er dus rekening mee dat we 

deze data niet altijd kunnen nakomen, en dat er ook kans is op extra activiteiten. 

 

Wil u altijd op de hoogte blijven van ons doen en laten, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief, en bij twijfel kan je 

altijd contact opnemen met mij of de website www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders raadplegen. 

 

Rest mij alleen nog jullie alvast een hele fijne jaarwisseling te wensen, en wie weet tot binnenkort op één van onze 

activiteiten. 

 

Met Vlinderrijke groeten, 

 

Rudi Wouters 

Vinkstraat 21 

3920 Lommel 

0498/384896 

Wouters.rudi@scarlet.be 

 

 

PS kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van onze dag- en nachtvlinders stuur me 

hun naam en e-mailadres door en ik zet ze bij op de lijst voor de nieuwsbrieven. 
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Jaarkalender 
2013   

      

Datum en uur   Wat & waar?         

Woensdag 13 februari Uiteenzetting rond de Veldparelmoervlinder door Theo Bollen. 
 19.00 uur We spreken met Theo af, waar en wanneer we in maart op zoek gaan   

  naar de spinselnesten van de Veldparelmoervlinder!  
    Het wateringhuis, Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie 
    

       Zaterdag 13 april We gaan op zoek naar de eerste vlinders van het jaar in de Watering 
 13.00 uur Het wateringhuis, Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie 

    
       Zaterdag 11 mei Op zoek naar het Groentje en het Bont Dikkopje op de Riebos 

 13.00 uur Parking  Brasserie de Lossing, lossingsweg 21 brug 12 Lommel 
   

       Zaterdag 8 juni Algemene wandeling op den Tip te Lommel Kerkhoven 
  13.00 uur Kanaalstraat ter hoogte van zaal De Heidegalm 
    

       Zaterdag 6 juli Onder leiding van Theo Geuns gaan we de heringerichte Schuilenswijer 

13.00 uur bezoeken, en gaan we op zoek naar de Kleine IJsvogelvlinder 
   Parking Begijnenvijvers, Begijnenstraat 3940 Hechtel-Eksel 
   

       

Zaterdag 3 en zondag Vlindermee met Hesperia 
  4 augustus. Vlinderweekend met op zaterdag nachtvlinders en op zondag dagvlinders 

  Verschillende activiteiten en uren, zie website: 
    http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vlinders.html 
    

       Zaterdag 14 
september Op zoek naar vlinders in de Dommelvallei 

   13.00 uur Parking Kerk Overpelt Fabriek, Fabriekstraat 1 Overpelt 
    

       Zaterdag 12 oktober Bladmijnen wandeling onder leiding van Carina Vansteenwinkel 
 13.00 uur Den Tip, Kanaalstraat ter hoogte van zaal De Heidegalm 

    
       Woensdag 13 

november Nabeschouwing van het afgelopen jaar 
   19.00 uur Het wateringhuis, Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie 

    
       Woensdag 11 

december Ghis Palmans doet een uiteenzetting rond het Gentiaanblauwtje 
 19.00 uur Het wateringhuis, Oude Maai 80 te Lommel-Kolonie 

    
       Verschillende data Vangen van Nachtvlinders afhankelijk van de weersomstandigheden 

 Van mei tot september In verschillende van onze reservaten, In juli Den Tip en de Dommelvallei 

        De meeste van onze activiteiten zijn weersgevoelig, hou dus steeds de  
 nieuwsbrief en/of de website in de gaten of neem contact op met: 

  

  
Rudi Wouters 

    

  
Vinkstraat 21, 3920 Lommel 

   

  
Gsm 0498/384896 

 
wouters.rudi@scarlet.be 
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