
Lokale Algemene Ledenvergadering 
van Natuurpunt Boortmeerbeek 
Zaterdag 13 februari – 20.00 uur 
ONLINE 
Een korte terugblik op 2020, de plannen 
voor 2021, verkiezing van de 
bestuursploeg en vragenrondje. 
Aanmelden via 
http://bit.ly/InschrijvenLAV 
De link wordt per mail doorgestuurd. 

 
 

Algemene Vergadering  van 
Natuurpunt Oost-Brabant 
Zaterdag 27 februari – 19u30  
ONLINE - ZOOM  
Inschrijven via deze link 
 
Warme winteravond 

GO WILD 
Geef de biodiversiteit in je tuin een 
boost 
Zaterdag 6 maart – 20.00 uur 
ONLINE 
door Jens D’Haeseleer 
Inschrijven via deze link 

 

Wilde buitendag 
Zondag 11 april – 14 uur 
Dreef, Boortmeerbeek 
(tegenover AD Delhaize, P glasbollen 
Wespelaarsebaan, Boortmeerbeek ) 

Avontuurlijke tocht voor kinderen en 
(groot)ouders dwars door de natuur. 
Laarzen aanbevolen. 
Niet geschikt voor kinderwagens. 

 
 

(H)eerlijk ontbijt wandeling 
Zondag 2 mei – 7 uur en 10 uur  
Kerk, Hanswijkstraat, Boortmeerbeek 
Eerst wandelen met de gids en dan 
(h)eerlijk ontbijten, of andersom?  
Aan jou de keuze!  
In samenwerking met Oxfam-
Wereldwinkel 
Inschrijven voor ontbijt: 
boortmeerbeek@oww.be 
 
 

   Vroege vogelwandeling in ‘t Broek 
   Zondag 6 juni – 7 uur 
   Station Boortmeerbeek 
   Wandeling met gids. 
   Aangepast schoeisel is aanbevolen. 
   Breng je eigen verrekijker mee. 
   Meer info via de website, facebook en  
   Nieuwsflits.    

        
 

Vlinderwandeling 
Zondag 4 juli – 14 uur  
Parking kerkhof 
Rijmenamsebaan, Boortmeerbeek 

Gegidste wandeling door het mooie 
Pikhakendonk met speciale aandacht 
voor vlinders. 

 
 
 

Grote Pimperneltelling 
Zondag 1 augustus –14 uur  
Hoeve Kerschot 
Looikensstraat 4, Boortmeerbeek 
Meten is weten. Jaarlijks tellen we de 
populatie Grote Pimpernel in 
Pikhakendonk. 
Dit is een activiteit van de werkgroep 
Studie, geen geleide wandeling. 
Nieuwsgierig naar hoe dit gaat? Kom 
eens kijken. 

 
 
 

50 jaar Natuur & Landschap 
Zondag 19 september – 9 tot 18 uur 
Weide Rock Werchter 
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant 
Meer info volgt op de website 
www.natuurpuntoostbrabant.be, het 
tijdschrift en de nieuwsflits. 

 

Trektellen 
Zaterdag 2 oktober – 8 tot 12 uur 
Zondag 17 oktober - 8 tot 12 uur 
Meerbeekwegel Kampenhout 

http://bit.ly/InschrijvenLAV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVyrJN8cXCYO7nGj_n4UVW3B1Tyf2hPQzEj8ZRMkWHjQjsw/viewform
https://www.natuurpunt.be/agenda/go-wild-geef-de-biodiversiteit-je-tuin-een-boost-46325
mailto:boortmeerbeek@oww.be
http://www.natuurpuntoostbrabant.be/


Kom een kijkje nemen bij de 
vogeltrektelling. Gids Steven geeft graag 
een woordje uitleg. De locatie is te 
bereiken via de Langestraat en 
Robensvenweg of Papenstraat 
Boortmeerbeek. 

 

 
Nacht van de duisternis 
Zaterdag 9 oktober – 20 uur 
Gemeentehuis Boortmeerbeek 
Vandaag  gaat overal in Vlaanderen het 
licht uit zodat sterrenliefhebbers 
eindelijk het hemelgewelf  kunnen zien. 
Tijdens de wandeling gidsen we je door 
de donkere nacht om de mooiste 
nachtverschijnselen te  ervaren. 
 
 
 

Fakkeltocht Weisetterbos 
Zaterdag 30 oktober 
vertrek tussen 19 en 20 uur  
Carpoolparking Kampenhout 
Sfeervolle avondwandeling met hapje en 
drankje. In samenwerking met 
Natuurpunt Kampenhout. 
 

 
Vogels voeren in de winter. 
Knutselactiviteit voor kinderen en hun 
(groot)ouders. 
Zaterdag 27 november – 14 uur 

KWB-chalet (achter Scoutslokaal) 
Schoubroekstraat Boortmeerbeek 
Voedertafels en vetbollen maken. 
Vooraf inschrijven: 
frans.dhaenens@telenet.be  
 

Werkgroep natuurstudie     
Zin om in een kleine groep de natuur 
actief te ontdekken, te bestuderen, te 
determineren? 
Neem contact op: 
info@natuurpuntboortmeerbeek.be  

 

Natuurbeheer 
Om de natuurwaarde van de gebieden te 
herstellen, verbeteren of behouden 
worden er beheerwerken uitgevoerd. Zin 
om af en toe een handje toe te steken? 
Afspraak telkens op zondagvoormiddag 
om 8.30 uur. De afspraakplaats wordt per 
e-mail meegedeeld. Schrijf je in voor de 
mailing bij frans.dhaenens@telenet.be 
Neem contact op met Rik 0473 11 29 80 
of Frans 0494 56 03 34 

 
Blijf op de hoogte! Like ons op Facebook 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op 
www.natuurpuntboortmeerbeek.be 
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