Activiteitenkalender
Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

Zaterdag 3 november 2018
Beheerswerken in ons reservaat ‘Bleekerheide’ te Lommel
Leiding: André Geypen.
Samenkomst: om 9.00 uur aan het reservaat In de Putten.
Boomopslag verwijderen.
Voor gereedschap zorg ik wel maar wie een goede snoeischaar heeft mag die mee brengen.
Handschoenen kunnen nuttig zijn.
Ik zal zoals gewoonlijk wel voor wat nattigheid zorgen.

Zondag 4 november 2018
Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgids: Carl Vertommen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zaterdag 17 november 2018
Beheerswerken in ons Wielewaalreservaat ‘de Tip’
Leiding: Rik Theuws
Samenkomst: om 9.00 uur Ingang reservaat langsheen Feestzaal Harmonie Kanaalstraat
Lommel-Kerkhoven.
Snoeien en opruimingswerken.

Zaterdag 25 november 2018
Op stap in Bosland: Het Kattenbos vroeger en nu
Leiding: Jan Leroy.
Samenkomst: om 13h45 uur parking in de Zandstraat te Lommel-Kattebos.
De Molse Nete zorgde voor bevloeiing. De overgang van vochtig grasland met zijn rechte
percelen haaks op de beek in het laagste deel naar droge heide hogerop maakt deze plek ideaal
om het oude kempische landschap aan te voelen. Een kilometer verder zien we de resultaten
van modern bosbeheer om uiteindelijk in het kinderparadijs van Bosland te belanden het
speelbos.
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Toegankelijk voor kinderwagens die geen
probleem hebben met wat los zand. Aan het einde van de wandeling kunnen de jongsten zich
uitleven in het speelbos

Vrijdag 30 november 2018
60 jaar Wielewaal/Natuurpunt Noord-Limburg.
Lichtbeelden van de voorbije 60 jaar met traktatie door het bestuur.
Meer informatie zie elders in dit nummer.
Samenkomst: om 20h in Palethe te Overpelt.

Zondag 2 december 2018
Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgids: Luc Winters.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zaterdag 22 december 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 6 januari 2019
Geleide natuurwandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie
Leiding: Noord-Limburgse natuurgids : Henri Vaesen en Michel Emmers.
Samenkomst: om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan “Het
wateringHUIS”.
Aansluitend nieuwjaarsreceptie in “Het wateringHUIS”.

Zaterdag 26 januari 2019
Beheerwerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te LommelKerkhoven
Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving
feestzaal Heidegalm).
Uit te voeren beheerswerken: bomen snoeien en takhout opruimen.

Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019
Groot vogelweekend
Meer info op de website van natuurpunt http://vogelweekend.natuurpunt.be/

