Activiteitenkalender
Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

Zondag 5 mei 2019
Geleide wandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Luc Winters
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Zondag 12 mei 2019
Wandeling in de Dommelvallei (organisator Natuurpunt Hechtel-Eksel)

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 14 uur Hoek Schansdijkstraat-Kenisdijk te Eksel.

Zondag 19 mei 2019
Wandeling in ons reservaat “Dommelvallei”

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 8 uur aan de Gerard Jannis-beemd te Eksel.
Laarzen kunnen nuttig zijn

Zondag 2 juni 2019
Themawandeling: Eetbare planten in de Vloeiweide te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Jan Leroy

Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Vrijdag 7 juni 2019
Nachtzwaluwtocht op het “Kattenbos” te Lommel

Leiding: Pieter Cox & Carl Vertommen
Samenkomst: om 20.00 uur op de parking tegenover de “De Vijf Linden” Zandstraat 18 te
Lommel.
Doel: observeren van de nachtzwaluw.
We vertrekken met onze tocht richting de ‘molen van Kattenbos’ en bezoeken even onze
terreinen op de Balimheide. Het zal dan duister genoeg zijn om op de terugweg op zoek te
gaan naar onze mysterieuze vogel, de nachtzawluw (Caprimulgus europaeus), ook
geitenmelker in de volksmond genoemd.

Zondag 15 juni 2019
Wandeling door en rondom de Balimgronden te Lommel.

Leiding: Pieter Cox
Samenkomst: om 9 uur aan de 2de Parking, aan de Zandstraat te Lommel Kattebos .
(Dit is niet de Parking tegenover "De vijf Linden" maar de volgende)
Tijdens deze tocht zullen we de evolutie zien van het laatste jaar. Het laatste jaar is er veel
gebeurd in de Balimheide. Denk maar aan het Lentevuurspinnetje en de zonnepanelen.

Tweede helft juni 2019
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 22 juni 2019
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 30 juni 2019
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 2 juli 2019
Geleide wandeling in de Vloeiweide te Lommel-Kolonie

Leiding: Henri Vaesen
Samenkomst : om 13u45 aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda :

Geleide wandeling in de Vloeiweide te Lommel-Kolonie
•
•
•
•
•

Zondag 4 augustus 2019
Zondag 1 september 2019
Zondag 6 oktober 2019 (week van het bos)
Zondag 3 november 2019
Zondag 1 december 2019

Leiding : Limburgse Natuurgidsen
Samenkomst : telkens om 13u45 aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de
Koloniestraat.

Onderhoudswerken in en om het WateringHUIS
•
•

Zaterdag 28 september 2019
Zaterdag 21 december 2019

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 telkens 9 uur tot 12 uur.

Donderdag 7 november 2019.
Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken ...
En wat de mensen daarvan maken
TuinHier Overpelt richt samen met Natuurpunt CVN de lezing
"Toen de dieren nog spraken ..." .
Een natuureducatieve comedy voorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren,
planten, … in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen.
Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltje zelf wel eens? En
vooral … wat bakken we er zelf van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of
verstaan we elkaar steeds minder?
Opzet :
Natuureducatieve comedy voorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren, planten,
… in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen.
Prijs : 2 euro.
Inschrijven via Robert Sleurs, vtoverpelt@yahoo.com, 0495 54 54 38
Je vindt alle info via onderstaande link. Inschrijven is verplicht.
https://www.natuurpunt.be/agenda/lezing-toen-de-dieren-nog-spraken-overpelt-31993
Wanneer: 07/11/2019 van 20u00 tot 22u00
Afspraakplaats : CC Palethe ,Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt
Bekijk op Google Maps
Begeleider ; Joeri Cortens | Natuurpunt CVN

