
Activiteitenkalender 

 

De COVID-19 pandemie flakkert weer op, maar voorlopig blijven de actuele 

maatregelen overeind.  Mekaar ontmoeten en samen genieten mag nog steeds. Uiteraard 

houden we ons aan de op dat moment geldende regels.  

 

Check steeds onze website voor de laatste stand betreft onze  

groepsactiviteiten.  
http://www.natuurpuntlommel.be/  
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel 

 
 

Zondag 7 november 2021 

 

Geleide natuurwandeling te Lommel-Kolonie  

Thema : Paddenstoelen voor beginners 

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen.  

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

Wat veel mensen niet weten, is dat paddenstoelen ‘slechts’ het zichtbare bovengrondse deel 

vormen van een veel groter ondergrondse schimmelrijk, het www (wood wide web) genaamd 

om met de tijd mee te gaan. 

 

Tijdens deze wandeling zullen we speciaal aandacht besteden aan de paddestoelen in het 

algemeen. Voorkennis is niet nodig, integendeel, we proberen elkeen iets mee te geven van 

deze minder bekende wereld. 

 

 

 

 

 

http://www.natuurpuntlommel.be/
http://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel-102486108174524/


Zaterdag 11 december 2021 

Beheerswerken in de Blekerheide 

 

Samenkomst : 9h einde verharde weg "In de Putten" 
                                   (eerste weg links over de kanaalbrug aan de Gestelse dijk te Lommel) 
 

Onze reservaten doen het uitstekend, toch net als bij u thuis dienen deze regelmatig 

onderhouden te worden. 

 
 

De vliegdennen beginnen weer op te duiken in dit heidelandschap en moeten dus verwijderd 

te worden. Hoe meer handen, hoe meer vreugde en hoe sneller de klus geklaard is. Dus allen 

daarheen. Een takkenschaar meebrengen mag, voor ander materiaal wordt gezorgd. 

 
 

Zaterdag 18 december 2021 

 

Beheerswerken in en rond het WateringsHUIS 

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

onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.  

 

Iedereen is welkom. 

 

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

 

 

 



 

Zondag 9 januari 2022 

  

Nieuwjaarsreceptie 

 

Samenkomst: aanvang om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

Naar jaarlijkse traditie wisselen we onze wensen uit en klinken we, na een korte wandeling, 

op het nieuwe jaar. Met een drankje in de hand kunnen we keuvelen over het voorbije jaar en 

plannen smeden voor het nieuwe jaar.  

 

 

Zaterdag 22 januari 2022 

  

Jaarlijkse contactdag Netwerk Educatie (vroegere LIKONA)  

Hoe deze dit jaar zal doorgaan is nog niet bekend. Fysiek of zoals vorig jaar digitaal.   

 

Meer inlichtingen vind je op http://www.likona.be/ 

 

 

 

Zaterdag 29 & zondag 30 januari 2022 

 

Het Grote Vogelweekend 

 

Meer info https://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend 

 

http://www.likona.be/
https://www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend

