
Activiteitenkalender 

 

De COVID-19 pandemie verdwijnt langzaam naar de achtergrond maar is er nog steeds. 

We houden ons steeds aan de op dat moment geldende regels.  

 

Check dus steeds onze website voor de laatste stand betreft onze  

groepsactiviteiten. 

http://www.natuurpuntlommel.be/  

https://www.facebook.com/Natuurpunt-Lommel 

 

 

  Vogeltrekwaarnemingen en tellingen  

in de 'Veewei' 

 

 Zondag 4 september 2022 (aanvangsuur 6h30) 

  Zondag 11 september 2022 (aanvangsuur 6h40) 

   Zondag 18 september 2022 (aanvangsuur 6h50) 

    Zondag 25 september 2022 (aanvangsuur 7h00) 

     Zondag 2 oktober 2022 (aanvangsuur 7h10) 

      Zondag 9 oktober 2022 (aanvangsuur 7h30) 
       Zondag 16 oktober 2022 (aanvangsuur 7h40) 
        Zondag 23 oktober 2022 (aanvangsuur 7h50) 
         Zondag 30 oktober 2022 (winteruur, aanvangsuur 7h00) 

Leiding: Albert Geuens 

Locatie: op ons reservaat in de Veewei. 

Aanvangsuur: ongeveer 1/2 uur voor zonsopgang, men kan steeds later aansluiten. 

Ook dit jaar zullen Bèr en co de vogeltrek weer volgen.  Ze zullen wekelijks op de vertrouwde 

standplaats weer hun netten plaatsen en de horizon afturen naar onze trekkers. Regelmatig 

worden ze dan verrast door niet-alledaagse soorten. 

 

Bij regenweer gelieve eerst contact op te nemen of de telling doorgaat. 

Bèr 011/73.27.44 

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


 
 Op de Maatheide/Kristallijn te Lommel wordt 

ook aan trektelling gedaan, maar dan wel 

ALLE DAGEN.  

Men start op 15 augustus.    

Contact : Michel Emmers (tel.: 011/54.28.70). 

 

 

Maandag 5 september '22 

om 19h30 in het Wateringhuis 

 

Cursusavond Heidebiotoop 

Lezing door Joeri Cortens 

 

Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis. 

Niet-leden: 2 euro per persoon. 

Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de 

meeste activiteiten. 

 

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers. 
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Woensdag 7 september '22 

Cursusnamiddag Heidebiotoop Blekerheide in Lommel, 
de deelnemers krijgen de coördinaten van de afspreekplek. 
 

Uitstap op Blekerheide met gids van Natuurpunt 

  

 

We gaan op een heideperceel in Lommel met een gids van Natuurpunt de theorie van de info-

sessie van 5 september te bekijken. 

De meeste heidegebieden in Lommel worden beheerd door Natuurpunt. 

- Determinatie van typische heidesoorten. 

- Soorten heidebeheer. 

Op dit perceel organiseren we voor scholen van Lommel de activiteiten 'Vegers voor vlinders' 

en 'De Geitenmelker'. 

Aanmelden om 13 uur 45. 

Start om 14 uur. 

 

Leden van Werkgroep Isis en Natuurpunt: gratis. 

Niet-leden: 2 euro per persoon. 

Of word lid, zo steun je onze educatieve werking voor scholen én je doet gratis mee met de 

meeste activiteiten. 

 

Reserveer op info@werkgroepisis.be en vermeld het aantal deelnemers. 
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Zondag 11 september 2022 (Open monumenten dag) 

 

"Duurzaamheid" 

 

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen. 

Samenkomst: om 14 uur aan “Het wateringHUIS”. 

 

 
De Vloeiweiden als natuurmonument. Een eeuwen oude traditie van bevloeien heeft onze 

watering en vloeiweiden een duurzaam karakter gegeven. Dat is voor ons de kans om  eens 

samen met onze herder op stap met zijn schapen doorheen dit uniek gebied. 

 

Zondag 18 september 2022 

 

 

 

Ons Vrijwilligersfeest 

 

Vergeet niet in te schrijven voor 7 september : 

 

henricuyvers@telenet.be 

 

Meer info zie elders 



 

Zaterdag 24 september 2022 

 

Beheerswerken Veewey en inhuldiging Bérkesheide 

 

Samenskomst 9h aan de heide (trektellingslocatie). 
Laatste bosdreef voor de weide (komend van Eksel). 

 

Kom gerust eens langs want vele handen maken werk licht.   

Na de vogelkers verwijderd te hebben zullen we onze alom gekende pionier Bér Geuens in de 

bloemetjes zetten. Bij zijn 80ste verjaardag hebben we hem een voucher gegeven en nu gaan 

we die inruilen. Een stukje heide waar hij vele uren heeft vertoeft wordt naar hem gedoopt. 

De "Bérkensheide" wordt geboren.  

 
 

Zaterdag 1 oktober 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 steeds in een 'corona' veilige omgeving. 

 

Een paar extra helpende handen zijn altijd welkom. 

 

 



Donderdag 6 oktober 2022. 

  

Filmvertoning 'Onze Natuur - De Film'  in UGC Adelberg te Lommel 

 

On ze Natuur, De Film is een ambitieuze 

natuurdocumentaire over de natuur in onze achtertuin. 

Prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren die verwondering opwekken en de 

liefde en het respect voor onze natuur vergroten. 

 

Meer info zie  "Bosland" 

https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/filmvertoning-onze-natuur-de-film/260/
https://www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/filmvertoning-onze-natuur-de-film/260/

