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Nieuwsbrief zomer 2012
Beste vrienden van de natuur,
Allereerst wil ik alle nieuwe leden namens onze lokale afdeling van harte welkom
heten. Dank zij jullie steun kan Natuurpunt zorgen voor meer en betere natuur in
Vlaanderen. Met deze „seizoensnieuwsbrief‟ willen we jou op de hoogte brengen
van activiteiten en nieuwtjes uit en rond de natuur in je buurt.
Vuurvliegskeswandeling (vrijdag 22 juni)
Glimwormen…waarschijnlijk heb je er al eens
over gehoord of zelfs al eens eentje gezien. Het
zijn eigenlijk geen wormen maar kevertjes die
door een chemisch proces in hun achterlijf „koud
licht‟ kunnen produceren. De meeste
glimwormen die je ziet, zijn de vrouwtjes of
larven van de grote glimworm, maar in Zelem
kom je ook de uiterst zeldzame kleine glimworm
tegen. Van deze soort stoten de mannetjes ook
lichtflitsen uit terwijl ze vliegen en hebben
hierdoor de bijnaam vuurvliegjes verworven.
Kom je mee op zoek naar dit lichtspektakel, en misschien komen we ook wel enkele
vleermuizen tegen? (foto internet http://www.chemie.uni-jena.de/institute/oc/weiss/gloworm.htm)
Vertrek op vrijdag 22 juni om 22 uur aan de Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat
34 in Zelem-Halen).
Zomer aan de Zwarte Beek (zondag 24 juni)
De natuur beleven in de benedenstroom van de
Zwarte Beek. Tussen de wiegende waterplanten
in de roestbruine beek rond de Leunen zweven
tal van libellen en waterjuffers, en op de
zanderige stuifduinen in Hees jagen
zandloopkevers tussen de struikheide op allerlei
bodemdiertjes. Ontdek de boeiende leefwereld
in dit afwisselend landschap.
Vertrek op zondag 24 juni om 14 uur aan de
Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat 34 in
Zelem-Halen).
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Vooraankondiging Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 23
september)
De natuur brengt heel wat eetbare en smakelijke dingen voort. Tijdens deze
wandeling schenken we aandacht aan al die natuursnoepjes en proeven achteraf
enkele herfstlekkernijen. Meer info in onze „herfstnieuwsbrief‟.
Afspraak op zondag 23 september om 14 uur aan de Pastorie in Zelem
(kerkplein Dorpsstraat).

Natuur.relaasjes

Foto : Norbert Uhlhaas (Duitsland) Opmerking : nestfotografie is in Vlaanderen bij wet verboden

 Uilskuikens in Zelem? Vorig jaar hebben we de jongen van de kerkuilen in de kerk van
Zelem niet kunnen ringen. Het paneel rond de invliegopening van de nestkast was uit
het raam gevallen waardoor de uilen ergens op de kerkzolder hebben gebroed en niet
in de kast. In het najaar zijn we het paneel terug gaan plaatsen, dus dit jaar hebben ze
terug hun intrek genomen in de nestkast en met succes! Vier bijna uitvliegklare jongen
werden op 13 juni geringd en gaan binnenkort zelf de wereld ontdekken.
 Pastorietuin : We berichtten al vaker over het
project rond de Pastorie in Zelem, maar nu is de
tuin –afgezien van de nog in te richten
moestuin- klaar! Deze tuin is een deur naar de
achterliggende natuur en wil de bezoeker een
beeld geven van wat de streek te bieden heeft.
Kijk, luister, ruik, voel, proef….geniet. Deze
tuin kan een bron van inspiratie zijn voor je
eigen tuin. Iedere regio heeft zijn specifieke
kenmerken naar bodem, planten en
landgebruik. Bij de inrichting van de tuin werd
gezorgd voor voldoende afwisseling en een goede evenwichtige oppervlakteverhouding
tussen gazon, plantvakken en verharding. De tuin gaat vloeiend in zijn omgeving op
door het gebruik van streekeigen planten en materialen. Allerhande eenvoudige
constructies met natuurlijke materialen maken de beleving nog wat groter. In de
volgende nieuwsbrief belichten we het luik „luister‟.
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Natuur.Tipjes!
 Op zoek naar bijzondere valleiplanten (Natuurpunt Lummen)
In Laren stroomt de Zwarte Beek door een brede vallei. Dit is niet alleen een paradijs
voor veel weidevogels, maar ook bijzondere planten zoals knolsteenbreek en
waterranonkel komen hier nog voor. Natuurpunt Lummen neemt je mee en laat je deze
bijzondere natuur kennen.
Zondag 17 juni om 14 uur aan de parking van De Theepot in Lummen (Ashoekstraat)
 Cursus wilde bijen op maat (bezoekerscentrum De Watersnip Koersel)
Wilde bijen, ze zijn met velen en soms onooglijk klein, maar onmisbaar voor het
ecologisch evenwicht. Zachtaardig zijn ze ook, want deze
solitaire dieren steken immers niet. Wil je weten wat er
zoemt in je tuin en je buurt? In deze mini-cursus word je
ingeleid in de wereld van de wilde bijen. Je leert ze
herkennen: de metselaars en de behangers, de
pluimvoeten en de slobkousen, de macho‟s en de
huisvrouwen. We bekijken hun levenswijze, nestplaatsen
en voedselvoorkeur.
Met onze praktische tips maak je ook van je eigen tuin een
bijenparadijs.
Theorie op dinsdag 3 juli van 19.30 tot 22.30 uur, excursie op zondag 8 juli van
13.30 tot 16.00 uur. (prijs 12 euro voor leden Natuurpunt). Inschrijven
jan.kenens@natuurpunt.be of 011/45.01.91
 Dag van de Zwarte Beek (Natuurpunt Beringen)
Naar aloude traditie willen we alle Natuurpunters van de Vallei
van de Zwarte Beek samenbrengen. Dit jaar plant Natuurpunt
Beringen op zaterdag 21 juli 2012 de “Dag van de Zwarte
Beek” die zal doorgaan aan de reservaatboerderij “Bogaerts”,
einde van de Mathias Geysenstraat, 3582 Stal-Koersel-Beringen.
Wat staat er zoal op het programma:
9u00 – start met beheerwerken op een pas aangekocht
perceel, voor jong en oud, groot en klein, man en vrouw
12u30 – broodjesmaaltijd op het terrein, aangeboden door Natuurpunt Beringen
15u00 – einde beheerwerken
16u00 – wandeling onder begeleiding van één van onze ervaren natuurgidsen in een
prachtig stukje van onze vallei
19u00 – BBQ en gezellig samenzijn tot in de late uurtjes
De BBQ zal aangerekend worden aan kostprijs. Om een schatting te kunnen maken van
het aantal smullers, is inschrijven voor de BBQ noodzakelijk.
Voor meer info en inschrijvingen, mail naar natuurpunt.beringen@telenet.be of neem
contact op met Erna (tel. 0474/58.38.22)
Tot binnenkort!

Beekdallandschap Zwarte Beek
P/a Vlaams bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Koersel-Beringen
(T) 011/45.01.91 (F) 011/45.01.99 (E) watersnip.anb@vlaanderen.be (W)www.dewatersnip.be

Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten al snel
hoog op. We proberen dus onnodige kosten te vermijden en ook de
papierafvalberg te verkleinen. Beschik je over een e-mailadres én vind
je het niet erg om deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen, stuur dan een
mailtje naar jan.kenens@natuurpunt.be en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail. De digitale versie is aangevuld met mooie foto’s en
afbeeldingen.

Steun
Steun de projecten van
Natuurpunt in je buurt. Een
gift is fiscaal aftrekbaar vanaf
40,00 euro.
Rekeningnr. BE56 2930 2120
7588 van Natuurpunt Beheer
vzw (BIC GEBABEBB)
Vermeld één van onze
projectnummers
8820 (Zwarte Beek)
8859 (Holle wegen)
8856 (Willekensberg)
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