
januari  

zaterdag 04.01 NATUURWERKDAG 

zaterdag 18.01 – 18:00 

FAKKELTOCHT 
We starten ons werkjaar met  de algemene vergadering. 

We stappen het werkjaar al wandelend in. Na een 

avondtocht stellen we de plannen voor het nieuwe 

werkjaar voor bij een hapje en drankje. 

Locatie: Foyer Gemeentehuis Haacht 

dinsdag 28.01 – 19:30 KLIMAATVERKENNER 1 
 

 
 

CURSUS KLIMAATVERKENNER 

De cursus Klimaatverkenner is een interactieve en 

positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid.  
 

In 3 boeiende lessen en 1 excursie laten we je 

kennismaken met het hoe en wat van klimaat, hoe de 

natuur in je achtertuin hierop reageert, tal van 

inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan 

en niet te vergeten (h)eerlijke klimaatproevertjes.  
 

Laat het niet aan je neus voorbijgaan en nodig 

geïnteresseerde buren, vrienden en familie mee uit. 

 

Les 1:  Wat is 'het' klimaat en hoe is het gewijzigd? (Jens 

Verwaerde) 

Les 2:  Gevolgen van klimaatverandering voor de 

natuur in je achtertuin (Melina Kyametis) 

Les 3:  Samen voor inspirerende & duurzame 

oplossingen (Melina Kyametis) 

Les 4:  Wandeling met (h)eerlijke klimaatproevertjes 

(Joke Flour) 

 

Locatie: Vergaderzaal Sporthal Den Dijk Wespelaar 

Prijs: 3O EUR (leden) / 35 EUR (niet-leden) 

februari  

zaterdag 01.02 NATUURWERKDAG  

dinsdag 04.02 – 19:30 KLIMAATVERKENNER 2 

dinsdag 11.02 – 19:30 KLIMAATVERKENNER 3 

zaterdag 15.02 – 9:30 KLIMAATVERKENNER 4 

maart  

zaterdag 07.03 NATUURWERKDAG 

apri l  

zaterdag 04.04 NATUURWERKDAG 

zondag 05.04 – 07:00 

VROEGE VOGELWANDELING  
Als de lente nadert, doen alle vogels extra hun best om 

zich te laten horen. Zet je wekker een keertje extra vroeg 

en ga mee op pad om ze te horen. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

zondag 26.04 – 14:00 

FIETSEN LANGS NATUUR 
René en Gust leiden je op de fiets rond langs Haachtse 

Natuurgebieden. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

mei 

zaterdag 02.05 NATUURWERKDAG 

zondag 24.05 – 14:00 

KAMSALAMANDERS À VOLONTÉ  
Koesterbuur Kamsalamander is de ster van deze activiteit. 

Alles wat je al wou weten over deze natte knapperds en 

het succesvolle poelenproject krijg je hier te horen.  

Locatie: Belevingspark Kasteel van Roost 

 

 

 

juni  

zaterdag 06.06 NATUURWERKDAG 

zondag 28.06 – 10:00 tot 13:00 

EXPEDITIE NATUURPUNT 
Moedig de deelnemers aan of help een handje bij de 

bevoorrading 

Locatie: Dijle aan de Hansbrug 

jul i  

zaterdag 04.07 NATUURWERKDAG 

augustus 

zaterdag 01.08 NATUURWERKDAG 

zondag 9.08 

RUN FOR NATURE 
Loop mee ten voordele van de natuur.  

Lopers kunnen starten tussen 9:30 en 11:00  

Prijs: 3 EUR (leden) / 5 EUR (niet-leden) 

Vanaf 13:00 is het parcours vrij beschikbaar 

voor wandelaars. 

Locatie Zomerbar Les Cousins Kasteel van Roost 

zaterdag 29.08 – 20:00 

NACHT VAN DE VLEERMUIS 
Na een korte introductie in het duistere maar boeiende 

leven van vleermuizen brengen we een bezoek aan de 

kloostertuin en het park rond het Sint-Angelainstituut met 

onze batdetector. 

Locatie: Sint-Angela Tildonk 

 
 



NATUURWERKDAG 
Elke eerste zaterdag van de maand divers 

natuurbeheer in één van onze natuurgebieden om de 

aanwezige of toekomstige soorten alle kansen te geven. 

Telkens diverse klussen voor jong en oud volgens 

ieders inzet en fysiek. 

Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van 

afspraak 

Datum en uur: telkens op de eerste zaterdag van de 

maand om 13:30 

Aan te raden: stevige schoenen en werkhandschoenen 

Bij vragen: contacteer natuurbeheer. 

september 

zaterdag 05.09 NATUURWERKDAG 

zondag 27.09  

VEGGIE EETDAG 
Lekker eten voor meer en betere natuur in Haacht 

Locatie: Don Bosco ASO Haacht 
 

CONTACT  

ALGEMEEN 
Catherine Beddeleem (voorzitter) 

0477 99 90 05 

NATUURBEHEER 

Richard Soille -  Ludo Vrijs 

0486 36 90 52 

ACTIVITEITEN 

Elke Van den Broeck 

0477 25 50 87 
 

www.natuurpunthaacht.be 

info@natuurpunthaacht.be 

www.facebook.com/natuurpunthaacht 
 

Deze kalender is onder voorbehoud van wijzigingen. De 

laatste info van elke activiteit wordt aangekondigd via 

de nieuwsbrief (mail), facebook en onze website. 

oktober 

zaterdag 03.10 NATUURWERKDAG 

zaterdag 17.10 – 9:30 

ZWERFVUILACTIE  
Een propere leefomgeving, daar zetten we ons met 

Natuurpunt mee voor in. Als vereniging doen we mee aan 

de zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente.  

Locatie: Gemeentehuis Haacht 

zondag 25.10 – 14:00 

PADDENSTOELENTOCHT 
Gidsen Gust en René laten je kennismaken met 

paddenstoelen. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

november 

zaterdag 07.11 NATUURWERKDAG 

zaterdag 21.11 – 13:30 

DAG VAN DE NATUUR 
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 

december  

zaterdag 05.12 NATUURWERKDAG 
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