Activiteitenkalender
Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden weergegeven.

Zondag 6 mei 2018
Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Albert Jansen
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Eind mei 2018
Nachtvlinders vangen in Den Tip
Rond 26 mei 2018 zal een nachtvlinderactiviteit plaatsvinden van vlinderwerkgroep Hesperia.
Met behulp van lampen worden tijdens de avond/nacht nachtvlinders gelokt. Deze activiteit is
weersafhankelijk, waardoor de exacte datum en startuur pas tegen dan bekend zijn. Interesse?
Meldt u aan bij pietercox91(at)hotmail.com

Vrijdag 1 juni

t/m

maandag 4 juni 2018 :

Landschap- en tuinenreis Engeland 2018
De deelnemers zullen de nodige informatie bekomen op de info- avond

Zondag 3 juni 2018
Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Willy Cox
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Vrijdag 8 juni 2018
Nachtzwaluwtocht in het domein 'Het Pijnven' te Eksel - Lommel
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 20.30 uur op de parking van het staatsbos Het Pijnven, nabij het
Bosmuseum, Kiefhoekstraat (weg van Eksel naar Lommel-Kerkhoven).
Doel: observeren van de nachtzwaluw.
Onze vogelwerkgroep hield reeds meerdere goed georganiseerde tellingen, daarom is het nu
voor de geïnteresseerde leden dé gelegenheid om deze mysterieuze vogel (Caprimulgus
europaeus - Geitenmelker in de volksmond) iets beter te leren kennen.

Zondag 10 juni 2018
Hooilandenwandeling in het Dommeldal
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9h aan het zuiveringstation, Eikelbosstraat te Eksel.
Bezoek aan de hooilanden en orchideeënweide.
Laarzen kunnen interessant zijn.

Vrijdag 15 juni

t/m

zondag 17 juni.

Biodiversiteitsweekend BALIMHEIDE te Lommel
In dit weekend vindt een uniek natuurevenement plaats. Eenmalig wordt het succesvolle
biodiversiteitsweekend van projectgroep Levend Zand nieuw leven ingeblazen, dit keer in
samenwerking met Natuurpunt. We richten onze aandacht daarbij uitsluitend op Balimheide
in Lommel, de nieuwe aanwinst van Natuurpunt. Deelnemers leren onder leiding van
deskundigen de bijzondere fauna van het Kempense plateau kennen, die hier nog nagenoeg
intact is. Inschrijven voor het hele weekend is vanaf nu mogelijk
Voor meer info : http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/PDF/bioweekend%202018%20brochure.pdf

Tweede helft juni 2018
Maaien, hooien, persen in de Vloeiweiden.
Aangezien we het goede hooiweer niet op bestelling krijgen, zullen we maaien, hooien en
persen wanneer het hooiland en het weer het toelaten. Om te weten of er gemaaid of gehooid
wordt, kan je even naar Albert Jansen (014/814935) bellen.

Zaterdag 23 juni 2018
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.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS van 9 uur tot 12 uur.

Zondag 24 juni 2018
Vrijwilligersfeest
Iedereen is welkom voor een drankje en een stukje vlaai. Joël en Martine zorgen ook nog voor
een lekkere boterham met kip-kap en kaas.
Dus allen daarheen en iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS vanaf 15 uur.
___________________________________________________________________________

Zondag 1 juli 2018
Thema activiteit in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Zeisen !!! Wil je het eens zelf proberen ...
Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Dirk Delchambre & ervaren zeis-maaiers
Samenkomst: om 14h00 aan het WateringHUIS
Na een korte introductie zullen we het "zeisen" onder de loep nemen. Natuurlijk is er ook de
mogelijkheid om het eens zelf te proberen .... en enkele baantjes te maaien.
Voor geïnteresseerden is er op het einde van de "zeis"-sessie de mogelijkheid, onder leiding
van onze deskundige gids, een korte wandeling doorheen het gebied te volgen.

