
Activiteitenkalender 

 

De COVID-19 pandemie overheerst ons leven weer. Maar mekaar ontmoeten en samen 

genieten in open lucht 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 in deze corona tijd.  
http://www.natuurpuntlommel.be/  
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel 

 
Zondag 9 januari 2022 

Nieuwjaarsreceptie *** geannuleerd *** 

 

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)  

Gezien de corona maatregelen gaat deze online door van 9h30 tot 12h. 

Inschrijven voor 19 januari en je ontvangt een link zodat je deze dag vanuit je luie zetel kunt 

volgen. 

 

 
 

Programma en verdere inlichtingen vindt op 

:  https://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/LIKONA-contactdag-

22-januari.html 

 

 

http://www.natuurpuntlommel.be/
http://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel-102486108174524/
https://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/LIKONA-contactdag-22-januari.html
https://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/LIKONA-contactdag-22-januari.html


 
Zaterdag 29 & zondag 30 januari 2022 

 

Het Grote Vogelweekend 

 

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

 
Zondag 13 februari 2022 

 

 

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. 

 

Dit jaar willen we formule wijzigen en met eigen vervoer gaan, car-poolen. 

We verzamelen aan het WateringsHuis om 6h30 om dan de auto's te verdelen en 

gezamelijk naar Zeeland te rijden. 

  

We maken zeker enkele wandelingen om te benen te strekken en kunnen dan ook minder 

toegankelijke plaatsen bezoeken. 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, 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. 

            

 

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


 

Leiding: Rik Theuws en Luc Winters. 

 

Onkosten: 

Gezien de brandstof ook niet gratis willen de chauffeur tegemoet komen in de 

kosten.  Daarom blijven onze prijzen dezelfde als vroeger namelijk : 

15 euro per persoon. 

Er wordt betaald 's morgens bij vertrek. 

 

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

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

 

Graag een mailtje voor 5 februari naar natuurpuntlommel@gmail.com en dit om ons een 

beetje te kunnen organiseren. 

 
Vrijdag 18 februari 2022 

 

Filmavond : Het Dommeldal vroeger en nu 

 

Samenkomst : "De Geer" te Eksel om 20h 

 

Een film geregisseerd door ons eigen cineaste Maggie Kumpen. 

De intro van deze première vindt je elders in dit nummer. 

 

 

 
 

  

mailto:natuurpuntlommel@gmail.com


Zaterdag 26 februari 2022 

 

Beheerswerken in de Balimheide te Lommel. 

 

Samenkomst :  

2e rotonde (rechterkant) na het viaduct over spoorweg in de Gen. Mercatorstraat. 

 

 
 

Bedoeling is om er vliegdennen te verwijderen om zo het heidelandschap open te houden. 

 
Zondag  7 maart  2021  

 

Geleide natuurwandeling “Witteren in De Vloeiweiden” te Lommel-Kolonie  

 

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. 

 

 

 

Zaterdag 26 maart 2022 

 

Beheerswerken in en rondom het wateringHuis; 

 

Eenmaal per kwartaal willen we “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten (de 

onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven. Ook nu in een 'corona' 

veilige omgeving. 

 

Iedereen is welkom. 

 


