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Nieuwsbrief winter 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.
Winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 16 december)
Naar aloude gewoonte sluiten we het
werkjaar af met een pittige winterse
wandeling door het reservaat. Nadien
babbelen we nog wat na rond een
verwarmend houtvuurtje in open lucht met
een hapje en drankje. Jouw jaarlijkse
afspraak met gezelligheid in de Vallei van
de Zwarte Beek.
Foto : Vilda – Jeroen Mentens

Zondag 16 december om 14.00 uur aan de voormalige vertrekplaats van het
wandelgebied Zelem (einde Broekstraat).

Vooraankondiging wandeling ‘Uilen en andere nachtbrakers’ (vrijdag
15 maart 2013)
Niet alleen onze uilen begeven zich in
deze periode op het liefdespad, maar
ook onze padden trekken in deze
periode naar de poelen waar ze zich
gaan voortplanten. We gaan op zoek
naar de verschillende soorten
inheemse uilen en brengen ook een
bezoekje aan de paddenoverzetactie in
de Oude Schansstraat. Met een beetje
geluk kunnen we een ‘lading’ veilig de
straat over helpen.
Foto : natuurfotoalbum.eu – Kjell Janssens

Afspraak op vrijdag 15 maart om 19.30 uur aan De Pastorie, kerkplein
Dorpsstraat Zelem.
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Natuur.relaasjes
 Natuurpunt Regio Zelem goes digital! Niet alleen hebben we
reeds al een tijdje een eigen website én kan je de
nieuwsbrief in digitale versie krijgen, maar sinds kort
hebben we ook onze eigen facebookpagina én begeven we
ons in het ‘twitterlandschap’. Op deze manier kunnen we
nog korter inspelen op de actualiteit en kunnen we
lastminutewandelingen en –activiteiten aankondigen. Volg
ons op

en/of

 Werkdagen Café Potager: het groepje met de
tuinierders die zich ontfermen over de moestuin
in de pastorietuin hebben al een aantal
succesvolle werkdagen achter de rug, waaronder
een werkbezoek aan de permacultuurtuin van
Lieven David in Rillaar. De ‘werk’groep komt terug
samen op zaterdag 8 december in de Pastorietuin
in Zelem om de paden af te boorden en te vullen
met houtsnippers. Afspraak om 10 uur aan de
Pastorie.
Foto : Jan Kenens

 ‘Le nouveau wandelkalender est arrivé’: In bijlage vind je de kleurrijke
activiteitenkalender 2013. Ieder jaar bundelen de 4 natuurpuntafdelingen van de
Zwarte Beek en het bezoekerscentrum al hun activiteiten in deze handige folder.
Heb je liever de gedrukte activiteitenkalender? Geef dan even een seintje!
 Pastorietuin: De tuin is al een tijdje klaar en over de moestuin ontfermt Café Potager
zich. De tuin aan de pastorie 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 prikkelt je neus. Geurende planten zoals rozen, kruiden,
klimplanten en vlinderstruiken zorgen voor een extra beleving. Dag- en nachtvlinders,
bijen en sluipwespen doen zich tegoed aan de nectar en zorgen op hun beurt weer
voor bestuiving van de planten en natuurlijke bestrijding van plaagsoorten. In de
volgende nieuwsbrief belichten we het luik ‘voel’.
 Met een oproep in onze vorige nieuwsbrief,

zochten we kandidaten voor de nieuwe
milieuraad die begin 2013 wordt
samengesteld. Het doet ons plezier om te zien
dat we dankzij dat berichtje 5 bijkomende
kandidaten hebben gevonden die willen
meedenken over het milieubeleid in de
gemeente. De effectieve verkiezing vindt
plaats in de week van 4 tot en met 8 februari
tijdens de openingsuren van het stadhuis. Als
inwoner van Halen kan je in die week gaan
stemmen op de kandidaten uit jouw
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deelgemeente, dus een kleine moeite om te kiezen voor een dynamische milieuraad
voor de volgende 6 jaar! Meer info in het volgende infoblad van de Stad Halen.
Natuur.tipjes!
 Op zaterdag 19 januari 2013 houdt de Limburgse Koepel voor Natuurstudie
(LIKONA) haar jaarlijkse contactdag op de campus Diepenbeek van UHasselt.
Namiddag zijn er verschillende interessante voordrachten. Deelname is gratis, maar
inschrijven noodzakelijk. Meer info op www.likona.be
 Wil je graag eens kennis maken met de omvangrijke
kudde Drentse heideschapen die op een gedeelte van
het militair domein Kamp Beverlo graast? Kom dan op
zondag 6 januari om 14 uur naar het
bezoekerscentrum De Watersnip. Gidsen van Natuurpunt
Beringen nemen je mee op zoek naar de schaapskudde.
Bij de kudde krijg je een woordje uitleg van de herders
Henk en Lief.
Foto : Francis Meelberghs

 Op zondag 3 februari organiseert onze buurafdeling Natuurpunt Lummen een
winterse wandeling door de vallei van de Zwarte Beek. Vertrek om 10 uur aan de
Theepot in de Ashoekstraat in Lummen.
Tot binnenkort !

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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