
 

Kalender 2019 

Januari 

Woensdag 16 januari : Onze afdeling in 2018 in beeld en aansluitend Algemene Vergadering  

Natuurpunt Afd. Geel-Meerhout 

Bij een hapje en een drankje kan er nagepraat worden.  Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om 

mee te werken in natuurbeheer, studie, beleid of educatie.  Geïnteresseerd? Kom dan mee 

brainstormen …  

Afspraak:  Bezoekerscentrum “Grote Netewoud”, Watermolen 6, Meerhout .  Aanvang 20u00u. 

Meer info: Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

Zondag 27 januari : Nieuwjaarswandeling in Neerhelst, Geel-Larum 

Het is “Vogelweekend”.  En naar goede traditie koppelen we aan deze eerste wandeling van het jaar 

een gezellig opwarmertje en een hapje. Goede wandelschoenen of laarzen want ’t is winter hé!!  

Afspraak: Afspraak: Larumsebrugweg aan kanaal in Geel om 14u. Einde rond ??. 

Meer info: Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

Februari 

Zaterdag 9 februari : Spaghettislag  

Weet je’t nog van vorig jaar? Dat was smullen hé … en het is ten voordeel van onze natuurgebieden in 

Geel en Meerhout … schrijf je nu in. Doen !! 

Inschrijven kan via: https://goo.gl/forms/pBWPi8ATisOuT0ug1 

Afspraak: Ontmoetingscentrum Winkelomheide, Kemeldijk in Geel. Tussen 17 en 20u.  

Meer info (en inschrijven): Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

Maandag 11 februari : Natuurpunt Uitdaging: eerste ven hersteld in Breeven 

Breeven op Geel-Ten Aard is een nieuw reservaat van Natuurpunt met tal van vergeten vennetjes. We 

nemen de uitdaging aan om deze winter de eerste voorbereidingen voor het herstel van het eerste 

ven langs de Oudemolsedijk af te ronden.  We struinen door de geschiedenis en zoeken een naam 

voor het ven en maken een planning op voor de werken. 

Afspraak: Café De Welkom, Aardseweg 66 te Geel, om 20u. 
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Meer info: Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

 

Zondag 24 februari: Winterwandeling in Geel-Bel  

We bezoeken het mooie landduinenlandschap met heide en vennen.  Naar jaarlijkse traditie gaan we 

ook op zoek naar de uilen … 

Afspraak: kerk Geel-Bel om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Gaston Dams, tel. 0479 86 17 01; e-mail: Juliennehoremans@telenet.be 

Maart 

Zondag 17 maart : St. Jozefswandeling in het Grote Netewoud 

Genieten van mooie natuur? Vlak bij het bezoekerscentrum aan de watermolen werd er heel wat 

“natuurinrichting” uitgevoerd.  We gaan eens kijken naar de eerste resultaten… 

Afspraak: parking bezoekerscentrum (hoek Lil), Meerhout om 14u.  Einde rond 16u30u. 

Meer info: Luc Vandenbergh, tel. 0499 63 20 07;  e-mail: luc.van.den.bergh@telenet.be 

Zaterdag 23 maart : Zwerfvuilopruimactie in het Zammelsbroek 

Afspraak:  parking aan de kerk van Geel-Oosterlo om 9u (of aan Kikkerweide). 

Meer info: Dirk De Schutter, tel. 0478 64 19 40; e-mail: dirk.deschutter@hotmail.com 

Zondag 24 maart: Natuurpunt Uitdaging: eerste ven hersteld in Breeven 

Breeven op Geel-Ten Aard is een nieuw reservaat van Natuurpunt met tal van vergeten vennetjes. We 

nemen de uitdaging aan om deze winter de eerste voorbereidingen voor het herstel van het eerste 

ven langs de Oudemolsedijk af te ronden.  Vandaag bezoeken we Breeven en het “??” ven. 

Afspraak: kerk Geel-Ten Aard.  Afspraak om 14u.  Einde voorzien om 16u30. 

Meer info: Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

April 

Zondag 28 april : Biodiversiteit in Belsbroek- en heide  

Met het herstel van het duinenlandschap en heide en vennen brachten we heel wat soorten terug 

naar Bel.  Op deze Dag van de Aarde gaan we er met de Bellemannen naar op zoek … 

Afspraak: kerk Geel-Bel om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Annemie Verdonck, tel. 0494 99 51 36; e-mail: verdonckannemie@gmail.com 

Mei 
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Zaterdag 4 mei : Ochtendwandeling Belsbroek –en Heide 

Een verkenning van de natuur … bij nevel … in alle stilte … het heeft zijn charmes … ’t is voor de 

vroege vogels ? 

Afspraak: parking bezoekerscentrum (hoek Lil) om 6u. Einde rond 9u. 

Meer info: Filip Debrabandere, tel. 014/304316;  e-mail: filip_debrabandere@telenet.be 

Zondag 26 mei: Wandeling aan de Dekshoevevijver 

Het biologische leven in natuurlijk water is enorm … van onooglijk kleine beestjes tot vraatzuchtige 

kevers.  Ronny en Marleen laten het jou allemaal ontdekken. 

Afspraak: parking Dekshoevevijver, Fransebaan in Geel om 14u.  Einde rond 14u30u. 

Meer info: Ronny Vos, tel. 0498 94 62 72; e-mail: ronny.vos42@telenet.be 

 

Juni 

Zondag 2 juni : Orchideeënwandeling Neerhelst 

Brede Orchis maar de Gevlekte Orchis  … ze staat er weer.  Kom JIJ ze mee ontdekken ? 

Afspraak: Larumsebrugweg aan kanaal in Geel om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Leon Dille, tel. 0498 18 67 46; e-mail: leon.dille@telenet.be 

Zondag 16 juni: Landschaps- en kruidenwandeling in het Grote Netewoud 

Wat kunnen we verwachten van een wandeling in het Grote Netewoud?   Wat is dat Grote Netewoud 

eigenlijk (en wat willen wij dat het wordt) ?  En met Mirella gaan we op zoek naar de kruiden … 

Afspraak: parking bezoekerscentrum (hoek Lil), Meerhout om 14u.  Einde rond 16u30 

Meer info: Luc Vandenbergh, tel. 0499 63 20 07;  e-mail: luc.van.den.bergh@telenet.be 

Juli 

Zaterdag 29 juni : Zwerfvuilopruimactie in het Zammelsbroek 

Meer info: Dirk De Schutter, tel. 0478 64 19 40; e-mail: dirk.deschutter@hotmail.com 

Afspraak:  parking aan de kerk van Geel-Oosterlo om 9u. 

Zondag 7 juli : Zomerwandeling in de Vloyen 

Genieten van mooie natuur? Dat kan vlak bij het bezoekerscentrum aan de watermolen. 

Afspraak: parking bezoekerscentrum (hoek Lil), Meerhout om 14u.  Einde rond 16u30u. 

mailto:filip_debrabandere@telenet.be
mailto:ronny.vos42@telenet.be
mailto:leon.dille@telenet.be
mailto:luc.van.den.bergh@telenet.be
mailto:dirk.deschutter@hotmail.com


Meer info: Annemie Verdonck, tel. 0494 99 51 36; e-mail: verdonckannemie@gmail.com 

Zondag 14 juli : Vlinderwandeling in het Zammelbroek 

Laat ons maar eieren naar de Clarissen brengen, want het moet mooi weer zijn! Vandaag gaan we 

immers met PieterJan de vlinders in het Zammelsbroek ontdekken... 

Afspraak: parking kerk Geel-Oosterlo, om 14u.  Einde rond 16u30u. 

Meer info: PieterJan Vervecken, tel. 0495 78 34 25; e-mail: pieterjan.vervecken@gmail.com 

September 

Zondag 8 september : Heidewandeling in Malesbroek/de Hutten en de Keyfheide 

Duinen en heide!  Hier en daar hebben we nog een relict van dit biotoop.  Natuurpunt werkt aan 

herstel van dit waardevolle Kempens landschap in het kader van een Europees Life-project. 

Afspraak: aan taverne "Luihoeve", Bredestraat 62, Meerhout om 14u. Einde rond 16u30u. 

Meer info: Luc Vandenbergh, tel. 0499 63 20 07;  e-mail: luc.van.den.bergh@telenet.be 

Zondag 22 september : Heidewandeling in Bel 

Duinen en heide!  Hier en daar hebben we nog een relict van dit biotoop.  Dit jaar zetten we het 

Torfven extra in de kijker! 

Afspraak: kerk Geel-Bel om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Annemie Verdonck, tel. 0494 99 51 36; e-mail: verdonckannemie@gmail.com 

Zondag  29 september: Herfstwandeling in Breeven – De Kievit 

In de aanloop naar de Week van het Bos bezoeken we de uitgestrekte bossen van dit ongekende 

stukje (?) natuur. 

Afspraak: kerk van Geel-Ten Aard,  Vaartstraat, om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Marc Verachtert, tel. 0475 23 39 34; e-mail: marc.verachtert@skynet.be 

Oktober 

Zondag 13 oktober: Landduinwandeling in Geel-Bel  

De landduinen van Bel zijn beroemd:  wie heeft er als kleuter of jongere niet geravot ?  Wij struinen 

vandaag met Gaston door de duinen. 

Afspraak: kerk Geel-Bel om 14u. Einde rond 16.30u. 

Meer info: Gaston Dams, tel.0479 86 17 01; e-mail: Juliennehoremans@telenet.be  

Zaterdag 19 oktober : Zwerfvuilopruimactie in het Zammelsbroek 
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Meer info: Dirk De Schutter, tel. 0478 64 19 40; e-mail: dirk.deschutter@hotmail.com 

Afspraak:  parking aan de kerk van Geel-Oosterlo om 9u. 

November 

Zaterdag 23 november : Dag van de Natuur 

Het programma komt later op www.natuurpuntgeelmeerhout.be 
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