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Leg eens wat natuur onder de kerstboom!

Kort nieuws
Vrijwilligers

Beste Limburger,
Winter staat voor sneeuw en ijs. Maar de
aarde heeft koorts. De herfst van 2006 zorgde
voor het zoveelste warmterecord op rij. De
klimaatswijziging is nu volop merkbaar. Daar
wordt ook de natuur slechter van en dat
bezorgt ons. Daarom nodigde Natuurpunt
enkele weken geleden de Vlaamse politiek
uit om samen naar de klimaatfilm van Al
Gore te kijken. De belangstelling was enorm
en iedereen is overtuigd dat er nú wat moet
gebeuren. Daarvoor is niet alleen politiek
ingrijpen nodig. Ook ieder van ons zal zijn
steentje moeten bijdragen. Denk daar voor
jezelf eens even over na. Willen we al eens
beginnen om de fiets te gebruiken als we op
zondagochtend naar de bakker rijden?
Met het jaareinde in zicht vragen we ook om
je lidmaatschap van onze vereniging te
hernieuwen. Met 65.000 zijn we intussen.
65.000 gezinnen die actief steun geven aan
het behoud van de natuur. Maar dat is nog
niet genoeg. Ken jij nog mensen die houden
van de natuur? Verras hen eens met een
lidmaatschap van Natuurpunt. Ze krijgen dan
meteen de prachtige wandel- en fietsgids
cadeau. En je geeft ons de kans om nog harder
te werken aan de bescherming van de natuur.
Ben je met de feestdagen in zicht nog op zoek
naar een origineel cadeau? Leg dan eens wat
natuur onder de kerstboom. In onze natuur
winkel in Kiewit vind je prachtige geschenken.
We zijn bereikbaar met de bus en het volgende weekend kan je van het kerst shoppen een
ontspannende gebeurtenis maken. Tot dan?
Fijne eindejaarsfeesten!
Wintersfeer in De Maten.
Foto: © Joël Neelen

Peter Vanlommel
Directeur Natuurpunt Limburg

In het vorige tijdschrift deden we een oproep naar
onze leden om zich aan te melden als vrijwilliger.
Een tiental mensen reageerden hierop.
Zij ondersteunen sinds kort het werk van Natuur
punt in Limburg. Het takenpakket van een natuur
vereniging is namelijk veel groter dan het werk
dat de professionele medewerkers aankunnen.
En er is letterlijk veel werk aan de winkel. Nieuwe
vrijwilligers zijn daarom altijd welkom.
Elke vrijwilliger kan zelf kiezen welke taak het
best bij hem of haar past. En daarnaast geef je
zelf aan wanneer en hoe vaak je wat wil doen
voor de vereniging.

Zo heeft Gaby gekozen voor administratief werk.
In het kantoor, met uitzicht op het park, werkte
zij mee aan het verwerken van de bijna 2000 be
stellingen voor de plantenactie.
Nadine springt bij in de natuurwinkel. Sociale
vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol.
Maar de appreciatie van de mensen voor het
mooie winkelinterieur geeft heel veel voldoening.

Interesse?
Stuur een mail naar info@natuurpuntlimburg.be of
bel tijdens de kantooruren naar 011/24 60 20.

Het leven zoals het was
Onze natuurvrienden uit Neerpelt (vzw De Wulp)
maakten een boekje met als titel “verkenningen
van het dagelijkse leven”. Leerlingen uit het vijfde
jaar van de scholengroep WICO St Hubertus gin
gen mensen van een oudere generatie bevragen
over hun dagdagelijkse leven in de Dommelvallei.
Het leverde mooie volkse verhalen op uit de tijd
van toen. Over de kroenselen in de hof, karren
sporen van een halve meter diep, patatten smok
kelen, spelen op de hooischelft, de schrik voor de
korenmannekes… allemaal zó uit het leven gegre
pen. Het geeft wel aan hoe snel de wereld op korte
tijd is veranderd. En hoe ook de natuur in die tijd

is veranderd of verloren
gegaan. Het boekje leest
als een trein en is getooid
met beelden uit de oude
doos. Een aanrader !

Nu voor € 10.00 te
koop in het natuurpunt
te Kiewit of in het
natuurcentrum De
Wulp in Neerpelt
(www.dewulp.tk)
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Natuurreizen
Wil je tijdens de lange winteravonden wat
genieten van zomerse beelden? Kom dan eens
naar de dia-avonden die Tierra organiseert.
De vertoningen gaan door in de prachtige
vergaderzolder van ons natuurpunt in Kiewit.
De voorstellingen geven een idee wat je van
een echte natuurreis kan verwachten.
Zaterdag 16 december: SPANJE natuurlijk
De mooiste natuurgebieden van Spanje in beeld
gebracht: Extramadura, de Spaanse Pyreneeën,
Andalucia.
Zaterdag 20 januari: UGANDA en BORNEO
Uganda is “de parel van Afrika” met savanne, regen
woud, besneeuwde bergtoppen en vulkanen. Hier
liggen de bronnen van de Nijl en leeft het grootste
percentage aan berggorilla’s.
Op Borneo lijkt de schepping op hol te zijn
geslagen: ondoordringbare mistige regenwouden
dooraderd met lange rivieren die in mangrove
wouden uitmonden, het biotoop voor de meest
bizarre aap- en diersoorten ter wereld.

Gieren. Foto: © Johny Verheijden

Neusaap. Foto: © Jean-Pierre De Busschere

Snoeien voor
beginners

Het planten van hoogstammige fruitbomen in de tuin is terug "in". Een
goede zaak voor het behoud van oude fruitrassen. Maar vaak wordt vergeten
dat deze bomen een regelmatige snoeibeurt nodig hebben. Vele tuinlief
hebbers turen zich suf naar hun bomen. Om dan uiteindelijk te besluiten
het snoeien toch nog maar een jaartje uit te stellen. In de hoop dat het
volgend jaar beter zal gaan. Tegen beter weten in …

Zaterdag 10 februari: NAMIBIË
Namibië is een land van contrasten. Rode
zandduinen en schijnbaar levenloze woestijnen
contrasteren met weelderig begroeide rivier
beddingen met een grote rijkdom aan diersoorten.
Avontuurlijke reizigers staan versteld over de
variatie van dit uitermate aantrekkelijk land.

Natuurpunt Limburg organiseert daarom een snel
cursus om de eerste knepen van het snoeien aan
te leren. Het cursusterrein is de prachtig gelegen
reservaatboomgaard op de historische Sint Jans-
berg in Zelem (Halen). Lesgever Pierre Zanders
is professioneel medewerker van Natuurpunt
Limburg en gereputeerd snoeideskundige.

• Demonstratie snoeien: enkele bomen worden
voorgedaan.
• Mogelijkheid aan de deelnemers om zelf de
snoeischaar ter hand te nemen.
Bij slecht weer wordt de uitleg in het aanpalende
Sint Jansklooster gegeven waar je ook nadien nog
kan genieten van het uitgebreide trappisten aanbod.

Zaterdag 10 maart: VIETNAM en INDONESIË
Vietnam is een cocktail van natuur, cultuur en haar
bevolking. We bezoeken Halong Bay met zijn 3000
eilandjes en de tempels van Angkor Wat.
Indonesië is een continent op zichzelf; Java met de
bekende tempels van Borodudur en Prambanan en
Bali met haar kunstzinnige bevolking en een sprook
jesachtig landschap van terrassen en rijstvelden.

De cursus bestaat uit:
• Snoeigereedschap: welke materialen kiezen en
waarom?
• De onderdelen van een fruitboom: onderstam,
entplaats, ras, …
• De verschillen tussen laag-, half-, en hoogstam
bomen.
• Verschillende soorten takken: hoe herken je ze?
• Snoeiregels: welke zijn er en waarom?
• Welke fruitsoorten op welk moment snoeien?
• Goed snoeien, hoe doe je dat?
• Zin en onzin van wondverzorging.

Praktisch:
• zaterdag 17 februari 2007 van 13u30 - 17u00
• kostprijs  8,00 per deelnemer, ter plaatse af
te rekenen (incl. syllabus, koffie en vlaai)
• inschrijven vóór 15 februari 2007
• snoeischaar en trapladdertje meebrengen.
Indien je van deze uitzonderlijke gelegenheid wil
genieten, aarzel niet en schrijf je vandaag nog in.
Inschrijven kan via pierre@natuurpuntlimburg.be
of 011/24 60 20. Maximum deelnemers is 25!
Vol is vol.

Namibië. Foto: © Els en Bob Jorens-Beldé

Aanvang om 20.30 uur in ons natuurpunt in
Kiewit. Inkom GRATIS.
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Vietnam. Foto: © Jean-Pierre De Busschere
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Cursussen over
“natuur in de tuin”

De provincie Limburg en Natuurpunt Limburg organiseren in 2007 een
cursusreeks over “Natuur in de tuin”. Gedeputeerde voor leefmilieu Frank
Smeets wil zo tegemoet komen aan de groeiende interesse bij tuinliefheb
bers om meer natuurelementen in hun tuin te brengen. De cursus kan
gevolgd worden in elke Limburgse gemeente. Een overzicht van het aanbod.

Steeds meer mensen willen het aspect water in
hun tuin integreren. En dan gaat het over veel
meer dan enkel de klassieke tuinvijvers.
Tegenwoordig duiken zelfs zwemvijvers en
kleinschalige waterzuiveringssystemen op in
de tuin. Maar ook waterbesparende tuinele
menten zoals groendaken en wadi’s passeren
de revue. De nadruk van deze cursus ligt op
natuurvriendelijke oplossingen en prijsvrien
delijke toepassingen voor het gebruik van water
in de tuin.
2. Infoavond over “Dieren in en om het huis”
Dwergvleermuis. Foto : © Jeroen Mentens
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Vlechtwand.

aan bod: vogels, amfibieën, kleine zoogdieren,
insecten, …
Tijdens de infoavond krijg je o.a. een antwoord
op volgende vragen: welke dieren wonen graag

voederbakje

samen met de mens onder één dak? Welke
vogels kan je in de tuin aantrekken en waar
plaats ik het beste een nestkast? Hoe kan een
egel zonder moeilijkheden in en uit mijn tuin?
Welke beplanting is aangewezen voor een dier
vriendelijke tuin? Wat is een beestentoren of
een bijenhotel en wat is het nut daarvan?
3. Workshop over “Milieuvriendelijke tuin
schermen”
In vele tuinen wordt de obligate draadafsluiting
vervangen door een ecologisch tuinscherm.
Vlechtwanden en snipperwanden zijn niet enkel
hip maar ook heel erg milieuvriendelijk. Je kan
er snoeiafval op een budgetvriendelijke manier
in verwerken én de dieren in de tuin zullen er je
dankbaar om zijn.
Tijdens een workshop worden alle mogelijkheden
even op een rijtje gezet en gedemonstreerd. En je
leert zelf een vlechtwand te maken uit wilgen
takken. Een echte doe-activiteit!

1. Infoavond over “Water in de tuin”

Allerlei televisieprogramma’s zorgen ervoor dat
dieren die dicht bij de mensen leven op grote
belangstelling kunnen rekenen. Het observeren
ervan brengt ons dichter bij de natuur. In deze
cursus komen de meest uiteenlopende dieren

€3.65

De reeks infoavonden en workshops start in
februari en loopt tot december 2007.
Elke gemeente, vereniging of milieuraad kan een
cursus aanvragen. De cursussen worden gratis
aangeboden door de provincie. De lesgever is
Pierre Zanders, medewerker van Natuurpunt
Limburg en een gedreven lesgever.
Meer info bij pierre@natuurpuntlimburg.be

€12.00
voederfles

€32.95
voedertafel
.
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Kerstshoppen bij
Natuurpunt !

€10.35
windmobiel
hout/agaat

€3.50

€9.60

houten ster

bladmobiel
met kristal

€12.00

De kerstperiode met zijn donkere dagen en verschraalde natuur is niet
altijd zo’n 'happy' tijd. Massa's mensen zijn op zoek naar het geschikte
kerstcadeau. Het is vaak een nerveus gedoe als we met z’n allen drummen
langsheen de vitrines in overdrukke winkelstraten vol schreeuwerige
feestverlichting.
Voor wie het best wel eens anders wil, biedt
Natuurpunt een ontspannend alternatief. Op
16 en 17 december kan je geheel in een kerst
sfeer komen genieten van de combinatie kerst
shoppen, wandelen in het bos en kinderfilms
op zolder. Iets om met het hele gezin naartoe
te komen. Alles gaat door in het natuurpunt in

Kiewit. Speciaal voor de kerst hebben we onze
natuurwinkel voorzien van originele cadeautjes.
Het hele kasteel straalt dan trouwens romantiek
uit en op het bordes kan je langs het houtvuur
genieten van een warme wijn of soep.

boek over
de egel

€5.40
houten
egeltje

.95

€10

egel
voetveeg

Iedereen welkom !

Zaterdag 16 december
én zondag 17 december

€7.50
€12.00

• Shoppen kan het hele weekend door:
Zaterdag van 10u00 tot 20u00 (aansluitend
dia-voorstelling van Tierra over Spanje).
Zondag van 10u00 tot 18u00.

fietskaart
Limburg

€12.50

wandelbox
St.Pietersberg

boek:
wandel je fit

€12.50

• Wandelen door de bossen van Kiewit en
Bokrijk. Vertrek telkens om 14u00 en 15u00.
De wandelingen worden begeleid door de
gespecialiseerde reisgidsen van de natuur
reisorganisatie Tierra.

boek:
fiets je fit

• Doorlopend kinderfilms op de gezellige ver
gaderzolder van het kasteel.
• Vanaf 15u00 steken we de houtvuren aan en
kan je genieten van een warme wijn of soep
op het bordes van het kasteel.
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€1.50

€1.50

€1.50

wandelkaart
Kiewit-Bokrijk

wandelkaart
Maasvallei

wandelkaart
Zammelen
.
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€3.50

€4.50

€16.95

voedselstammetje

spaarpotjes
(blik)

houten
vaasje

€11.95

€15.85

stolp met
kaars

vogelhuisje

€18.00
boek: sfeer
in de tuin

€12.95
beeld

€10.50
hond
(ijzer)

€10.15
houten
puzzel

uiltje

theelichtjes

€8.30

€8.40

paddenstoel
(hout)

houten bol
groot

.95

€4

€5.50

€6.50
boek: de
moestuin

€12.00
boek: uil

€14.95
boek:
uilenvlucht

€11.95

€8.95

plantkoord

houten
uiltje

€9.95
plantblikjes

€42.50
laarzen

€9.95
10

boek: bomenen struiken
.
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€17.95

€9.95

€9.95

boek:
vogelkijker

boek: insectenjager

natuurboek
voor kinderen

€3.95
kompas

Puur
Natuur(punt)sap
15 jaar geleden werd rond de 2 reservaatboerderijen in de vallei van de
Zwarte Beek een hoogstamboomgaard aangeplant. Het gaat om 40
bomen rond de Katershoeve in Hechtel en 85 bomen rond boerderij De
Kluut in Koersel. Deze aanleg werd financieel mogelijk gemaakt door
Rotary Beringen.

.95

€4.40

€8.25

verrekijker

3D keverpuzzels

insectenloep

€21

Ook tussen kerstmis en nieuwjaar is de winkel
geopend van 11u00 tot 18u00 (enkel op 24
december en 31 december is de winkel gesloten
om 17u00).

Originele
natuurpakketten

r werd gekozen voor oude fruitrassen met
fraaie namen die zich lekker voelen in de
Kempense zandgrond: perzikrode zomer
appel, zijden hemdje, keuleman, grondsvelder
klumpke, klokappel, bellefleur en meer van dat
fraais.
2006 was een goed appeljaar en 18 vrijwilligers
plukten samen meer dan 2000 kg appels. In
Hechtel-Eksel werd hiervoor samengewerkt met
de plaatselijke Don Bosco-school. Als onderdeel
van hun bezinningsdagen kozen 27 laatstejaars
leerlingen voor het werk in de natuur.
Daarna gingen de appels naar het familiebedrijf
"Fructus" in Neerlanden. Ze werden er gewassen,
geperst en gepasteuriseerd in flessen van 1 liter.
Goed voor 1095 liter natuurzuiver en ongezoet
sap met de unieke mix van 12 verschillende appel
soorten.
Benieuwd naar de smaak?
Puur Natuurpunt appelsap uit de vallei van de
Zwarte Beek is nog tot het eindejaar te koop in
het natuurpunt in Kiewit. Daarna kan je terecht
in het Vlaams bezoekerscentrum De Watersnip in
Koersel. Prijs : € 2 per liter en 50 cent statiegeld
per fles.
Meer info bij het Vlaams Bezoekerscentrum De
Watersnip op 011/45 01 91 of www.dewatersnip.be
of watersnip.anb@vlaanderen.be

12
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GEBIED IN DE KIJKER

GEBIED IN DE KIJKER

Het
Schulensbroek
in winterkleed

“Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt, wanneer de noorden
wind er onze adem steelt. Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land.”
it lied van Jacques Brel spookt wel eens
door ons hoofd tijdens een winterse tocht
door het Schulensbroek. Dit prachtige
natuurgebied is één van de “broeken” in de Demer
vallei die van oudsher onder water liepen bij lang
durige regenval. Binnen dit natuurgebied werd in
de jaren 1970 een meer gegraven dat sindsdien
ook dienst doet als wachtbekken om grote over
stromingen op de Demerrivier op te vangen.
Het grootste deel van dit gebied wordt sindsdien
beheerd door onze locale afdeling 'De Vrienden
van het Schulensbroek'. Dankzij hun werk wordt
het eeuwenoude polderlandschap van het
Schulensbroek terug hersteld. Verwilderde hout
aanplantingen worden verwijderd zodat de
karakteristieke graasweiden en hooilanden weer
vorm geven aan dat machtige open landschap.
Steun krijgen onze vrijwilligers hierbij van Blonde
d’Aquitaine runderen, blonde Françaises die als
gastarbeidsters de graslanden begrazen. De dijken
rondom het meer worden begraasd door 120

14
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schapen. Adam, de “goede herder”, houdt hierbij
een oogje in het zeil maar kan niet verhelpen dat
er jaarlijks schapen worden doodgebeten door
honden die van hun baasje vrij mogen rondlopen.
Plaatselijk wereldberoemd is ook de jaarlijkse
beheersdag met jeugdverenigingen uit de gemeen
ten Lummen en Herk-De-Stad. Honderden
Helpende handen van de jeugdverenigingen.
Foto : © NPVSB vzw

De vriendinnen van de vrienden van het Schulensbroek.
Foto : © NPVSB vzw

Meer dan 250 vogelsoorten werden hier geregistreerd.

jongeren strijken dan neer in het broek en zetten
hun jeugdig geweld in voor het natuurbehoud. De
vermaarde keukenploeg bestaat uit de vriendinnen
van de vrienden van het Schulensbroek en is vol
gens de jeugdige gastronomen op weg naar een
eerste Michelin ster.
Al dit natuurherstel is écht nodig want het
Schulensbroek is een internationaal belangrijk
gebied voor vogels. Meer dan 250 soorten
werden hier geregistreerd. Op een wandeling
tref je wel eens wat vogelspotters aan. Spreek
hen gerust aan met de klassieke vraag “iets
speciaals gezien?”. Een goede manier om vogels
te leren herkennen. Bij koud weer peddelen
duizenden eenden op het meer, in de weiden
grazen allerlei ganzen en met een beetje geluk
tref je er de wilde zwanen. Een wandeling in het
Schulensbroek is een reality show in de ware
zin van het woord. Hier ontdek je de echte natuur
beleving. Een visarend die een karper meepikt
uit het meer. Dat vergeet je nooit meer als je het
éénmaal hebt gezien. Een hermelijn die van de

dijken rolt en er duidelijk leut in heeft. Een vos
die in de ochtendnevel door de weiden sluipt.
Een ijsvogel, een watersnip, een kleine vos (dat is
een vlinder) of een nonnetje (dat is een eend). Je
kan er intens van genieten en dit natuurerfgoed
moeten we in de beste condities doorgeven aan
de volgende generaties.
Het Schulensbroek is één van die bijzondere
gebieden in Limburg. Zeker in de winter wanneer
de reeën en hermelijnen hun winterjassen dragen
en de vogels bijeentroepen. En als de wind over
de vlakte raast kan een mens er zich heel klein
voelen. Maar 't is wel goed tegen de stress. Je bent
welkom.
“Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn
Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat
Een bolle oostenwind het land nog vlakker slaat
Dan wacht mijn land, mijn vlakke land”.
Meer info op de website: www. schulensbroek.be

Praktisch:
Elke eerste zondag van de maand vertrekt
er aan het Natuurcentrum “’t Vloot” te
Linkhout (Lummen) een geleide wandeling
om 14.00 u.
Wie met een groep wil rondtrekken kan een
gids aanvragen bij conservators:
• Piet Rymen (013/55.32.57) of
• Guido Huygens (013/52.22.23).

.
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ACTIVITEITENKALENDER

Berenklauw. Foto : © Marcel Bex
zaterdag 6 januari
Kinrooi
Natuurwandeling
9.00 u – infobord in de
Vijverbroekstraat, Kessenich
Afdeling Kinrooi:
Werner Verheyen – 089/73 31 83

Vergeet niet te genieten...
zondag 14 januari

zondag 21 januari

Bocholt
Nieuwjaarswandeling Smeetshof
14.00 u – Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Nol Goossens – 089/46 39 88

Kessenich
Winteruitstap naar de Maasvallei
08.00 u – Gemeenteplein, Eksel
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42

Borgloon
Met jagers op pad
14.00 u – Speelhof, Borgloon en
14.15 u – klooster Colen
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29

Reppel
Bos- en Duinenwandeling
14.00 u – kerk van Reppel
Afdeling Bocholt:
Rik Bosmans – 089/46 41 14

Diepenbeek
Wandeling door de Maten met een
glaasje glühwein
14.00 u – Sluis Albertkanaal,
Diepenbeek
Afdeling Diepenbeek:
Jos Ramaekers – 011/35 15 83

Palisstraat, Overpelt (Holven)
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42
Zwarte Beek (Hechtel-Eksel)
Startdag met brunch
10.00 u – Hoek Oude Barrierstaat en
Hoefstraat, Hechte
Afdeling Hechtel-Eksel:
Johan Van Den Bosch – 011/73 12 79
donderdag 1 februari

Zwarte Beek (Beringen)
Natuurspeurdertjes in actie – Het bos
in de winter
14.00 u VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar

Leopoldsburg
Infoavond over zwaluwen (door Koen
Leysen)
19.00u – Cultureel Centrum,
Kastanjedreef 1, Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474-70 89 53

vrijdag 26 januari

zaterdag 3 februari

Zwarte Beek (Lummen)
Spannende avondwandeling met
drupkes
20.00 u – Parking de Theepot
– Ashoekstraat, Lummen
Afdeling Lummen: Dirk D’Hondt
– 013/52 30 46 of 0473/75 15 84

Hoeselt
Uilentocht met Glühwein in het
Wijngaardbos
20.00 u – parking Kluis van Vrijhern,
Kluisstraat 1, Hoeselt
Afdeling Zuidoost Limburg:
Peter Roosen – 0478/38 01 99

Leopoldsburg
Landschapswandeling in de vallei van
de Grote Beek
14.00u – parking NMBS station
Beverlo, Korpelsesteenweg, Beverlo
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
Linkhout
Op zoek naar overwinteraars aan ‘t
Schulensmeer
14.00 u – ‘t Vloot Linkhout
Afdeling Vrienden van het
Schulensbroek: 013/55 32 57
Lommel
Wandeling en pannenkoekenfeest in
de Vloeiweiden
13.45 u – Wateringhuis en 14.00 u
einde van de koloniestraat
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42

zondag 7 januari
Heppen-Leopoldsburg
Winterwandeling door Bos en Heide
14.00u – Zwembad ‘de Merel’, Op ‘t
zand 35, Heppen-Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
Kortessem
Tingenwandeling (Eggetingen
– Grimmertingen – Hullertingen)
14.00 u – parking Clos St-Denis,
Kortessem
Afdeling Kortessem:
Kris Castro – 0473/89 56 02
Linkhout
Uitwaaien aan ’t Schulensmeer
14.00 u – ‘t Vloot Linkhout
Afdeling Vrienden van het
Schulensbroek: 013/55 32 57
Lommel
Wandeling in de Vloeiweiden
13.45 u – Wateringhuis en 14.00 u
einde van de koloniestraat
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42
Zwarte Beek (Beringen)
Nieuwjaar op de top - wandeling naar
de terril van Heusden -Zolder
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: Jan Kenens – 011/45 01 91
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Lommel
Watervogeltellingen
8.15 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:
André Geypen – 011/54 61 13
Vooraf verwittigen.
Reppel
Wandeling in de Abeekvallei in de
omgeving van het Monshof
14.00 u – Kerk Reppel
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Erik De Smedt – 011/66 59 69
Voerstreek
Gezinswandeling door de Voerstreek
9.30 u – carpoolparking Diepenbeek
(oprit 30, E313) of 10.30 kerk
Remersdaal
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Johan Royeaerd – 0486/031 131
Picknick en warme drank meenemen
zaterdag 20 januari
Kiewit-Hasselt
Diavoorstelling: Uganda en Borneo
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16 (gratis toegang)

Zwarte Beek (Beringen)
Op zoek naar de schaapskudde op
de heide
14.00 u VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Afdeling Beringen:
Hans Van den Bossche – 011/45 01 91
dinsdag 6 februari

zaterdag 27 januari

zondag 4 februari

As
Algemene Vergadering en wandeling
14.00 u – Castershoef, Grotstraat
Niel bij As
Afdeling As:
Andre Vincken – 089/65 78 71

Hoeselt
Winterwandeling in de
Wijngaardbossen
13.45 u – Carpoolparking te
Diepenbeek
Afdeling Diepenbeek:
Jos Ramaekers – 011/35 15 83

zondag 28 januari

Kiewit-Hasselt
Zoek - licht: allerlei activiteiten en
demonstraties
14.30 u – domein Kiewit
– Putvennestraat
Domein Kiewit:
Marleen Ritzen – 011/21 08 49
(tijdens de kantooruren)
Er is ook een zoektocht voor de
kinderen. Hiervoor moet je op
voorhand inschrijven.

As
Wandeling Park Hoge Kempen
13.00 u – Alken, parking sporthal
Koutermanstraat of om 13.40 uur
oud station, As
Afdeling Alken:
Albert Put – 011/31 44 76
Overpelt
Wandeling in ‘het Plat’
14.00 u – schapenstal, einde

Leopoldsburg
Uilencursus 1/3 (door Koen Leysen)
19.00u – Cultureel Centrum,
Kastanjedreef 1, Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474-70 89 53
€ 7,50 leden / € 10,00 niet leden
Volgende cursusavonden: 13 en 17
februari
vrijdag 9 februari
Overpelt
Dia-avond - Tasmanië & Bulgarije
20.00 u – O.C. Palethe, Jeugdlaan,
Overpelt
Afdeling Noord-Limburg:
Albert Geuens – 011/73 27 44 of
Theo Geuens – 011/73 38 03

ACTIVITEITENKALENDER

zaterdag 10 februari
Kiewit-Hasselt
Diavoorstelling: Namibië land van
contrasten
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16 (gratis toegang)
zondag 11 februari
Borgloon
Wintervlokjes
14.00 u – Speelhof, Borgloon en
14.15 u – Kerk Horpmaal
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29
Zammelen
Zammelen Kermiswandeling
14.00 u – parochiezaal Zammelen
Afdeling Kortessem:
Kris Castro – 0473/89 56 02
Zeeland (NL)
Jaarlijkse Zeelandreis
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42
Vooraf inschrijven!
Zwarte Beek (Zelem)
Uitwaaiwandeling met winters
drankje achteraf
14.00 u – Parking wandelgebied,
Broekstraat, Zelem
Afdeling Regio Zelem:
Jan Kenens – 0494/40 45 92
dinsdag 13 februari
Leopoldsburg
Uilencursus 2 /3 (door Koen Leysen)
19.00u – Cultureel Centrum,
Kastanjedreef 1, Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
€ 7,50 leden / € 10,00 niet leden
volgende cursusavonden: 17 februari
zaterdag 14 februari
Bocholt
Sterrenzoektocht Smeetshof

.
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20.00 u – Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Nol Goossens – 089/46 39 88
zaterdag 17 februari
Leopoldsburg
Uilencursus 3/3 (door Koen Leysen)
– wandeling
19.00 u – Cultureel Centrum,
Kastanjedreef 1, Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
€ 7,50 leden / € 10,00 niet leden.

Vergeet niet te genieten...
8.00 u – parking GB, Tongersestraat,
Bilzen
Einde rond: 21.00 u
Afdeling Zuidoost Limburg:
Jan Vandegoor – 089/49 22 56 of
Jos Vandebroek – 0474/76 83 63
Vooraf inschrijven!

zondag 4 maart

zaterdag 10 maart

zondag 18 maart

Bocholt
Plantenexcursie - voorjaarsbloeiers
9.00 u – Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Anemie Nouters – 089/46 55 08

Kerkeweerd
Trekvogels in Kerkeweerd
9.00 u – Kerk Niel bij As
Afdeling As:
Andre Vincken – 089/65 78 71

St-Lambrechts-Herk
Winterwandeling rond het Kasteel
van Wideux
14.00 u – Kapel van Wideux, Grote
Roost te St-Lambrechts-Herk,
Hasselt
Kern Herk en Mombeek Alida
Vanholst: 011/31 24 21

Dilsen-Stokkem
Overwinterende watervogels langs
de grensmaas
13.30 u – Carpoolparking te
Diepenbeek
Afdeling Diepenbeek:
Jos Ramaekers – 011/35 15 83

Kiewit-Hasselt
Diavoorstelling: Vietnam en
Indonesië
20.30 u – Natuurpunt, Domein
Kiewit, Putvennestraat, Hasselt
Info: Tierra Natuurreizen
– 016/25 56 16 (gratis toegang)

zondag 18 februari
zaterdag 3 maart
Lommel
Watervogeltellingen
8.15 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:
André Geypen – 011/54 61 13
Vooraf verwittigen.
Zonhoven
Wandeling door onbekende delen
van de Teut
14.00 u – parking Camping
Holsteenbron (Holsteenweg),
Zonhoven
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Johan Royeaerd – 0486/031 131
Zwarte Beek (Beringen)
Natuurspeurdertjes in actie – De
eerste plantjes worden wakker
14.00 u VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar.
Zwarte Beek (Lummen)
Winterwandeling door de vallei
14.00 u – Parking de Theepot
– Ashoekstraat, Lummen
Afdeling Lummen: Dirk D’Hondt
– 013/52 30 46 of 0473/75 15 84
zondag 25 februari
Zeeland (NL)
Busreis naar Zeeland
7.45 u – parking GB Luikersteenweg,
Tongeren
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Alken
Nacht van de duisternis – sterren
beelden en maansverduistering kijken
22.00 u – Binnenkoer CEMUVO
Stationsstraat 131, Alken
Afdeling Alken:
Peter Zimmerman – 0473/75 65 87
Soep en glühwein tijdens de
activiteit.
Kiewit-Hasselt
Nacht van de duisternis
– een avondwandeling met allerlei
opdrachten
19.30 u - biolokaal, aan de kruiden
tuin, domein Kiewit – Putvennestraat
Domein Kiewit:
Marleen Ritzen – 011/21 08 49
(tijdens de kantooruren)
Vooraf inschrijven noodzakelijk.
Meeuwen-Gruitrode
Paddenoverzet in de Abeekvallei
20.00 u – Kruispunt GestelstraatKolisbergen (’t Broek)
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Thieu Paesen – 011/79 29 05
Zaklamp is handig
Peer
Paddenoverzet
20.00 u – Milieuklas (gebouw Esme
ralda), Steenweg Wijchmaal 66, Peer
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Robert Van Dingenen – 011/63 55 94
Zaklamp is handig.

Leopoldsburg
Voorjaarswandeling in de vallei van
de Grote Beek
14.00u – Taverne ‘De Wijzerplaat’,
Hoekstraat, Heppen-Leopoldsburg
Afdeling Leopoldsburg:
Guy Vanzeir – 0474/70 89 53
Linkhout
Gezinswandeling rond Schulensmeer
14.00 u – ‘t Vloot Linkhout
Afdeling Vrienden van het
Schulensbroek: 013/55 32 57
Lommel
Wandeling in de Vloeiweiden
13.45 u – Wateringhuis en 14.00 u
einde van de koloniestraat
Afdeling Noord-Limburg:
Luc Winters – 011/64 58 42
Tijdens deze wandeling kan je de
bevloeiing ter plaatse bewonderen.
Zwarte Beek (Beringen)
Humor in de natuur
14.00 u – VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: Jan Kenens – 011/45 01 91

Meeuwen-Gruitrode
Paddenoverzet in de Abeekvallei
20.00 u – Kruispunt GestelstraatKolisbergen (’t Broek)
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Thieu Paesen – 011/79 29 05
Zaklamp is handig.
Peer
Paddenoverzet
20.00 u – Milieuklas (gebouw Esme
ralda), Steenweg Wijchmaal 66, Peer
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Robert Van Dingenen – 011/63 55 94
Zaklamp is handig.
zondag 11 maart
Borgloon
Voorjaarsbloeiers
14.00 u – Speelhof, Borgloon en
14.15 u – Kasteel Rullingen
Afdeling Borgloon:
Luc Robijns – 012/74 29 29
zaterdag 17 maart
Meeuwen-Gruitrode
Paddenoverzet in de Abeekvallei
20.00 u – Kruispunt GestelstraatKolisbergen (’t Broek)
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Thieu Paesen – 011/79 29 05
Zaklamp is handig.

vrijdag 9 maart
Bocholt
Dia-reeks over heide en vennen (door
Marc Declerq)
20.00 u – Smeetshofweg 1, Bocholt
Afdeling Bocholt:
Rik Bosmans – 089/46 41 14

Peer
Paddenoverzet
20.00 u – Milieuklas (gebouw Esme
ralda), Steenweg Wijchmaal 66, Peer
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Robert Van Dingenen – 011/63 55 94
Zaklamp is handig.

Lommel
Watervogeltellingen
8.15 u – kruispunt Lommel-Barrier
Afdeling Noord-Limburg:
André Geypen – 011/54 61 13
Vooraf verwittigen.
Zwarte Beek (Beringen)
Op zoek naar de schaapskudde op
de heide
14.00 u VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Afdeling Beringen: Hans Van den
Bossche – 011/45 01 91
Zwarte Beek (Beringen)
Op stap met de natuurbeheerder
14.00 u VBC ‘De Watersnip’
– Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel
Info: 011/45 01 91
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar.

ACTIVITEITENKALENDER

Robert Van Dingenen – 011/63 55 94
Zaklamp is handig.
zondag 25 maart
Ardennen
Gezinswandeling in de Ardennen
09.30 u – carpoolparking
Diepenbeek (oprit 30, E313) of
11.00 u te Pont de Bonne (kruising
N636-N641) nabij Modave
Afdeling Hasselt-Zonhoven:
Johan Royeaerd – 0486/031 131
Picknick en warme drank meenemen.
Kiewit-Hasselt
Hasseltse waterdag
14.00 u – domein Kiewit
– Putvennestraat
Domein Kiewit:
Marleen Ritzen – 011/21 08 49
(tijdens kantooruren)
Zwarte Beek (Lummen)
Vissen en amfibieënwandeling
14.00 u – Parking de Theepot
– Ashoekstraat, Lummen
Afdeling Lummen: Dirk D’Hondt
– 013/52 30 46 of 0473/75 15 84

vrijdag 23 maart
zaterdag 31 maart
Overpelt
Dia-avond - De Argonne - NoordFrankrijk
20.00 u – O.C. Palethe, Jeugdlaan,
Overpelt
Afdeling Noord-Limburg:
Albert Geuens – 011/73 27 44
zaterdag 24 maart
Meeuwen-Gruitrode
Paddenoverzet in de Abeekvallei
20.00 u – Kruispunt GestelstraatKolisbergen (’t Broek)
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Thieu Paesen – 011/79 29 05
Zaklamp is handig.

Meeuwen-Gruitrode
Paddenoverzet in de Abeekvallei
20.00 u – Kruispunt GestelstraatKolisbergen (’t Broek)
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Thieu Paesen – 011/79 29 05
Zaklamp is handig.
Peer
Paddenoverzet
20.00 u – Milieuklas (gebouw Esme
ralda), Steenweg Wijchmaal 66
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:
Robert Van Dingenen – 011/63 55 94

Peer
Paddenoverzet
20.00 u – Milieuklas (gebouw Esme
ralda), Steenweg Wijchmaal 66, Peer
Afdeling Meeuwen-Gruitrode&Peer:

.
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