
Activiteitenkalender 

Gezien we nog steeds niet verlost zijn van de COVID-19 - pandemie zullen we voorlopig nog 

geen groepsactiviteiten kunnen plannen, met uitzondering van enkele noodzakelijke 

werkzaamheden en met in acht neming van de geldende corona maatregelen.   

 

Zondag 3 januari 2021 ***GEANNULEERD*** 

Geleide natuurwandeling in de Vloeiweiden van Lommel-

Kolonie 

en ook de 

aansluitende nieuwjaarsreceptie worden geannuleerd 

 

 

Jaarlijkse winterreis naar ZEELAND 

wordt wegens Covid-19 niet georganiseerd. 

 
 

Zaterdag 20 februari 2021 

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS” 

 

Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten 

(de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. 

Iedereen is welkom, wij houden ons aan de coronaregels. 

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

 
 

Dinsdag  23 februari 2021 

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. Wij houden ons aan de Corona maatregelen. 

 

Leiding: Albert Jansen-Theo Claes 

Samenkomst: telkens aan het “Het wateringHUIS” 

Uit te voeren werken: water op de percelen inzetten 

 

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

 
 

Zaterdag  27  februari 2021  

Contactdag Natuuronderzoek (vroegere Likona viert 30ste verjaardag) 

 

Door corona is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk, maar er werd voor een alternatief 

gezorgd. De contactdag gaat digitaal. Op zaterdagnamiddag, 27 februari 2021 kan je 

deelnemen aan een aantal lezingen. Op het programma staat o.a. een uiteenzetting van Prof. 

dr. Valerie Trouet. Zij licht toe hoe bomen en hun jaarringen het verhaal van ons klimaat 

vertellen. Markeer ook de andere avonden van deze week in je agenda, want van 22 tot 26 

februari zijn er dagelijks webinars. 

Bekijk zeker de website van het Provinciaal Centrum voor Natuuronderzoek, daar vind je 

binnenkort meer 

informatie!  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdagnatuuronderzoek 

 
 

Zondag  7 maart  2021  

Geleide natuurwandeling “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. 
 

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdagnatuuronderzoek

