januari

zaterdag 08.01 NATUURWERKDAG

februari

zaterdag 05.02 NATUURWERKDAG
zondag 06.02 – 14:00

BEZOEK SCHAPENBOER
Bij het beheer van de Haachtse natuurgebieden
worden op sommige plaatsen schapen ingezet. Tijdens
de wintermaanden verblijven ze bij schapenboer Roger.
We mogen hem en zijn schapen uitzonderlijk een
bezoek brengen.
Locatie: Eggelbroek 6, 3118 Werchter

april

zaterdag 02.04 NATUURWERKDAG
zaterdag 16.04 NATUURWERKDAG
zondag 24.04 – 07:00

VROEGE VOGELWANDELING

Als de lente nadert, laten de ‘’vroege’’ vogels zich horen.
Zet je wekker extra vroeg en ga mee op pad!
Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar

juli

augustus
zondag 14.08 – 9:30 tot 11:00

RUN FOR NATURE

Loop mee door de prachtige Haachtse natuurgebieden
ten voordele van nog meer natuur.
Lopers kunnen starten tussen 9:30 en 11:00
Prijs: 3 EUR (leden) / 5 EUR (niet-leden)
Locatie Zomerbar Les Cousins Kasteel van Roost

maart

zaterdag 05.03 NATUURWERKDAG
zaterdag 19.03 NATUURWERKDAG

gedrukt op gerecycleerd papier

zaterdag 18.06 NATUURWERKDAG

Met de big jump brengen we onze waterlopen onder de
aandacht en vragen we onze politici om de kwaliteit
ervan te verbeteren. Neem een frisse duik in de Dijle.
Locatie: Oude Hansbrug

We starten ons werkjaar met de algemene
vergadering. We stappen het werkjaar al wandelend in
met een avondtocht. Fakkels brengen licht in het
duister. Na de wandeling stellen we de plannen van het
nieuwe werkjaar voor bij een hapje en drankje.
Locatie: Kantine naast Atletiek Den Dijk

Maak kennis met de kleinste en sympathiekste uil van
Vlaanderen. Gids Christiaen vertelt je alles over deze
rakker met gele ogen. We vertrekken in de vooravond
want dan wordt deze uil actief.
Locatie: Pastorie Wakkerzeel

zaterdag 04.06 NATUURWERKDAG

BIG JUMP

FAKKELTOCHT

NACHT VAN DE STEENUIL

juni

zaterdag 10.07 – 14:00 tot 17:00

zaterdag 12.02 – 19:00

zaterdag 26.03 – 19:00

zaterdag 21.05 NATUURWERKDAG

mei

zaterdag 07.05 NATUURWERKDAG

zondag 15.05 – 14:00

KAMSALAMANDERS À VOLONTÉ

Koesterbuur Kamsalamander is de ster van deze
activiteit. Je komt alles te weten over deze natte
knapperds en het succesvolle poelenproject.
Locatie: Heerlyckheid van Roost - Wilde Heide 1 Haacht

zondag 14.08 – 14:00 tot 17:00

DISCOVERY WALK

Maak een wandeling door de prachtige Haachtse
natuurgebieden. Het traject wordt zorgvuldig gekozen.
Volop genieten! en nagenieten op de zomerbar van Les
Cousins.
Locatie Zomerbar Les Cousins Kasteel van Roost

NATUURWERKDAG
Elke eerste (soms ook de derde) zaterdag van de
maand divers natuurbeheer in één van onze
natuurgebieden om de aanwezige of toekomstige
soorten alle kansen te geven. Variërende taken voor
jong en oud volgens ieders mogelijkheden.
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van
afspraak ( zie website).
Datum en uur: telkens op de eerste (of derde)
zaterdag van de maand om 9u.
Aan te raden: stevige schoenen en werkhandschoenen
Bij vragen: contacteer natuurbeheer.

september

zaterdag 03.09 NATUURWERKDAG
zaterdag 17.09 NATUURWERKDAG

CONTACT
ALGEMEEN

Bes Vandenbroele (voorzitter)
0474 35 44 74

oktober

zaterdag 01.10 NATUURWERKDAG
zaterdag 15.10 - 9:30

ZWERFVUILACTIE

Een omgeving om in te leven zonder vuil… Gemeente
Haacht organiseert de zwerfvuilactie en daar werken
we als natuur- en milieuvereniging graag aan mee.
Locatie: Gemeentehuis Haacht.

zondag 16.10

VEGGIE EETDAG

Lekker eten voor meer en betere natuur in Haacht
Locatie: Don Bosco ASO Haacht

zondag 23.10 – 14:00

PADDENSTOELENTOCHT

Gids René laat je kennismaken met
paddenstoelen in het Haachts Broek. Elk jaar iets om naar
uit te kijken!
Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar

november

zaterdag 05.11 NATUURWERKDAG

NATUURBEHEER

zaterdag 26.11 – 13:30

ACTIVITEITEN

Tijdens de Dag van de Natuur leef je je helemaal uit in een
prachtige omgeving. Je maakt er kennis met vrijwilligers
die het hele jaar door de natuur in je buurt beheren.
Locatie: zie nieuwsﬂits

Richard Soille
0486 36 90 52

Elke Van den Broeck
0477 25 50 87

www.natuurpunthaacht.be
info@natuurpunthaacht.be
www.facebook.com/natuurpunthaacht
Als natuurvereniging houden we ons aan de geldende
maatregelen. Dat houdt in dat de voorgestelde
activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Op onze
website vindt u steeds de laatste info over het al dan
niet plaatsvinden van activiteiten en mogelijke digitale
inschrijving.

DAG VAN DE NATUUR

december

zaterdag 03.12 NATUURWERKDAG
zaterdag 17.12 NATUURWERKDAG

ACTIVITEITEN
KALENDER

