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Nieuwsbrief zomer 2013
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.
Vuurvliegjes en vleermuizen spotten (vrijdag 21 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?
Vertrek op vrijdag 21 juni om 22u00 aan de Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat
34 in Zelem-Halen). (foto internet http://www.chemie.uni-jena.de/institute/oc/weiss/gloworm.htm)
Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 22 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’.
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Afspraak op zondag 22 september om 14u00
aan de Pastorie in Zelem (kerkplein Dorpsstraat).

Natuur.relaasjes
 Het was zeker geen topjaar voor de paddenoverzet in de Oude Schansstraat. Een
onverwacht lange en koude ‘nawinter’ heeft er voor gezorgd dat de paddentrek die
eventjes van start was gegaan begin maart een ganse maand volledig is stilgevallen.
Uiteindelijk zijn er toch nog 632 amfibieën overgezet. Ten opzichte van meer dan
1.400 in 2010 was dat een pak minder, maar nog niet rampzalig. Het was bijzonder fijn
om te zien dat ons legertje vrijwilligers dat dagelijks de kikkers, padden en
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salamanders ging helpen oversteken, aangegroeid
is tot 8 effectieven (en nog 4 reservespelers achter
de hand). Ook de klassen van de basisschool
Geetbets, De Bremberg Molenstede en Dolfijn
Rillaar zijn een handje komen toesteken.
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 Pastorietuin: We berichtten al vaker over het project rond de Pastorie in Zelem, en de
‘potagerkes’ hebben nu ook de moestuin ingericht. Je kan hun activiteiten volgen op
http://cafepotager.blogspot.be . 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 is een
‘sneukeltuin’. Een ecologische moestuin,
een plaatsje voor tuin- en keukenkruiden, enkele oude fruitrassen op hoogstam en een
hoekje met kleinfruit zorgen voor veel smulplezier in de zomer. En het afgevallen fruit
is een lekkere maaltijd voor veel dieren. De tuin brengt geen schade toe aan zijn
omgeving, chemische bestrijdingsmiddelen zijn dan ook uit den boze.In de volgende
nieuwsbrief belichten we het laatste luik ‘geniet’.
 Zwerfvuilactie: Jaarlijks neemt onze afdeling deel aan
de zwerfvuilactie van Limburg.net. Op 24 maart was
Zelem bedekt onder een laagje sneeuw, maar toch
zijn we met 4 volwassenen, 2 kinderen en 1
viervoeter een deel van de Zelemse straten gaan
ontdoen van zwerfvuil. Ook de tussenstop bij een van
onze bestuursleden is zeker voor herhaling vatbaar.
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Natuur.Tipjes!
 Elfenkunstfestival in het Sint-Jansbergklooster ( www.elfentheater.be )
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni strijkt het
elfenkunstfestival neer in Zelem. Dit kleurrijke festival voor
klein en groot wordt jaarlijks tijdens de zomermaanden op
verschillende locaties georganiseerd en de eerste is in het SintJansbergklooster! Je leert er elfenkunsten kennen in tal van
disciplines: dans, zang, beeldende kunst, acrobatie, creatieve
expressie... met tal van kinderwijze vorming voor ouders,
opvoeders, leerkrachten en kinderen! Je ontdekt er ook een
elfenkunstmarkt en een elfenschool! Ook onze afdeling is
zaterdag van de partij om de kinderen onder te dompelen in
de Zelemse natuur.
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 Dag van de Zwarte Beek – zaterdag 20 juli (Natuurpunt Hechtel-Eksel)
De Zwarte Beek verbindt 4 afdelingen van Natuurpunt en is de blauwe draad tussen
Hechtel, Beringen, Lummen en Halen. Eén keer per jaar komen we samen voor een
dagje natuurbeleving op zijn Zwarte Beeks. Dit jaar gaat deze Dag van de Zwarte Beek
door aan de Katershoeve in Hechtel.
Op het programma:
- 9u00 tot 12u00: natuurbeheer in het
brongebied
- 14u00 tot 17u00: nog meer natuurbeheer
- Vanaf 18u00: avondmaal
- 21u00 tot 23u00: nachtzwaluwwandeling
Je kan elk dagdeel apart meemaken of kiezen
voor de hele dag. ’s Middags zorgen we voor
een stevige maaltijd voor de werkers.
Voor meer info en inschrijvingen, mail naar
natuurpunt.hechtel-eksel@skynet.be.
Reserveren voor 11 juli!
Foto: Tine Meekers

 Nacht van de vleermuis (Natuurpunt Lummen en Natuurpunt Beringen)
Vleermuizenwandelingen met batdetectoren, kinderactiviteiten en randanimatie
Vrijdag 23 augustus – 19u30 (De Winning, St. Ferdinandstraat 1, Lummen)
Zaterdag 24 augustus – 19u30 (bezoekerscentrum De Watersnip, Koersel)

 Kinderateliers (Bezoekerscentrum De Watersnip)
Voor natuurkids (7 tot 12 jaar) met creatieve vingers en zin voor
actie – 1,50 euro per kind (drankje en koekje inbegrepen) –
vooraf inschrijven via watersnip.anb@vlaanderen.be of
011/45.01.91
Donderdag 18 juli van 13u30 tot 16u00: ‘Vlinder mee’
Donderdag 8 augustus van 13u30 tot 16u00: ‘Speuren naar
vleertjes’
Tot binnenkort !

Steun
Steun de projecten van Natuurpunt in je buurt.
Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro.
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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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