
Warme winteravond 

Padden in zicht! 
Donderdag 13 februari – 19.30 uur 
Vaartpunt (KLJ lokaal),  
Vaartdijk 1,  Schiplaken 
Een deskundige uitleg door Dominique 
Verbeelen over de geplande 
paddenoverzetactiviteit. 

 
 
Welkom op de  
Algemene ledenvergadering van 
Natuurpunt Boortmeerbeek 
Vrijdag 6  maart – 19.30uur  
Oude Pastorie  
Ravesteinstraat  Hever  
Jaarvergadering: 
Een korte terugblik op 2019 en een 
voorstelling van het programma van 
2020 bij een hapje en een drankje. 
 
 
Warme winteravond 

GO WILD 
Geef de biodiversiteit in je tuin een 
boost 
Vrijdag 6 maart – 20.30 uur 
Oude Pastorie, 
Ravesteinstraat Hever 
Voordracht door Jens D’Haeseleer 

 
 
 

Zwerfvuilactie 
Zaterdag 21maart, 9-12 uur 
Ism de Milieuadviesraad van de 
gemeente  
Start: Gemeentehuis Boortmeerbeek 
            Kerkplein Schiplaken 
 Heverplein Hever 
 
Lente in het Boortmeerbeeks Broek 
Zondag 22 maart – 14 uur 
Parking Kerkhof  
Rijmenamsebaan Boortmeerbeek 
Voorjaarsexcursie met  Roelant en Jens 
 

Waterdraakjes 
Zondag 19 april – 14 uur 
De Dreef, (parking glasbollen) 
Boortmeerbeek 
Bezoek aan de poelen, speuren naar de 
kamsalamanders 

 
(H)eerlijk ontbijt wandeling 
Zondag 3 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 
 
 

   Over uilen en uiltjes 
   Zaterdag 16 mei – 20 uur 
   Hoeve Kerschot  
   Looikensstraat 4 Boortmeerbeek 
   Korte voordracht over de uilen in onze 
   streek door Hans Marijns. 
   Wandeling door Pikhakendonk op  
   zoek naar de Bosuil. 
   Bewonderen van uiltjes en andere 
   nachtvlinders met Rudi Segers. 
   We eindigen met een drink in Hoeve 
   Kerschot. 
     

Vlinderwandeling 
Zondag 12 juli – 14 uur  
Oude Pastorie 
Ravesteinstraat Hever 
Gegidste wandeling met speciale 
aandacht voor vlinders. 
 
Ook meer vlinders in je tuin? 
Maak een keuze uit het aanbod op onze 
vlinderplantenverkoop  

 
Over vleermuizen en muizen 
Zaterdag 29 augustus –20 uur  
Oude Pastorie 
Ravesteinstraat Hever 
Een duistere speurtocht met batdetector 
door de habitat van de vleermuis, een 
bedreigde diersoort. 
Pieter toont je de wondere wereld van de 
muizen. 
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Warme nazomeravond 

De grote trek 
Vrijdag 25 september – 20 uur 
Oude pastorie 
Ravesteinstraat Hever 
Met 4,2 miljoen trekvogels in het 
Europese luchtruim tijdens 
EuroBirdwatch is de vogeltrek is een 
jaarlijks fenomeen dat velen boeit. 
Steven D’Hondt vertelt ons hier meer 
over. 

 
Trektellen 
Zaterdag 3 oktober – 8 tot 12 uur 
Zondag 18 oktober - 8 tot 12 uur 
Meerbeekwegel Kampenhout 
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 10 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 31 oktober – vertrek tussen 
19 en 20 uur  
Parking veiling Kampenhout 
Sfeervolle avondwandeling met hapje en 
drankje. In samenwerking met 
Natuurpunt Kampenhout. 
 

Werkgroep natuurstudie     
Zin om in een kleine groep de natuur 
actief te ontdekken, te bestuderen, te 
determineren? 
Neem contact op met Jens 0479 73 77 45 
of Roelant  0475 76 02 14 

 
 

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! Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief op de website 
www.natuurpuntboortmeerbeek.be 
 like ons op Facebook.  
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