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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: “Nacht van de Nacht” 

Datum         : Zaterdag 29 oktober 2022 

Aanvang     : vanaf 19.30 uur 

Einde           : uiterlijk 22.30 uur 

Locatie        : Informatiepunt Brabants Landschap, Hoevedreef, Liempde  
 

“De Nacht van de Nacht” 
 

Ben jij niet bang in het donker en schrik jij niet van onbekende geluiden in de 
nacht? Kom dan op zaterdag 29 oktober naar het Informatiepunt van Brabants 

Landschap op het Groot Duijfhuis in Kasteren. De Natuurwerkgroep Liempde 
laat je dan kennismaken met allerlei dieren die actief zijn in de nacht.  

 

Onze wandeltocht gaat door het donker naar het pontje over de Dommel. Daar 
hoor je vleermuizen voorbij vliegen omdat een zogenaamde Batdetector de 

geluiden opvangt die de dieren maken. Verder lopend kom je bij een stand 
waar je van alles leert over andere nachtelijke jagers, de uilen. Weer wat 

verder beland je bij een vrijwilliger die je van alles vertelt over het edelhert en 
het ree.  

Op de terugweg naar het startpunt kom je een herfsttafel tegen, met allerlei 
bijzonderheden uit de (nachtelijke) natuur. Aan het einde van de wandeling 

wacht een lichtscherm waarmee nachtvlinders worden gelokt. Het zal je 
verbazen hoeveel vlinders er in de nacht rondfladderen. Als je dan koud 

terugkomt in het informatiepunt, staat daar een beker warme chocolademelk 
met iets lekkers voor je klaar. Daarna kun je gezellig knutselen om zelf een 

Heks te maken, want die hoort ook bij de nacht. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar onze “Nacht van de Nacht”. Vooral voor 

kinderen met met hun (groot-)ouders is de avond interessant. De deelname 
aan de wandeling, die ongeveer 1½ uur duurt, is helemaal gratis. Denk aan 

laarzen of wandelschoenen en warme kleding.  

 
Na aanmelding bij info@natuurwerkgroepliempde.nl krijg je de starttijd te 

horen van het groepje waarbij je wordt ingedeeld. De groepjes starten tussen 
19.30 en 21.00 uur.  
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