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Nieuwsbrief winter 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.
Film ‘De Nieuwe Wildernis’ (donderdag 12 december)
De Nieuwe Wildernis is een adembenemend
natuurspektakel, een film die je een unieke blik
gunt op de wondermooie natuur van bij ons.
De hoofdrolspelers zijn geen acteurs, maar
dieren: extraverte konikpaarden,
oogverblindende ijsvogels en een jong
vossengezin. Je volgt hen door de vier
seizoenen terwijl ze aangrijpende,
vertederende, maar vaak ook humoristische
momenten beleven. (De trailer is te bezichtigen op
http://www.youtube.com/watch?v=5_PocHU5VYY)

Donderdag 12 december om 20u00 in The Roxy Theatre, P. Vanhoudtstraat
39, Koersel i.s.m. verschillende partners waaronder de Natuurpuntafdelingen
werkzaam in het beekdallandschap Zwarte Beek (inkom 5 euro).
Winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 15 december)
Naar jaarlijkse 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. Je kan dan ook
meteen de gloednieuwe gedrukte
activiteitenkalender 2014 meenemen, met
bijna 100 verschillende activiteiten in het
beekdallandschap Zwarte Beek!
Foto: Jan Kenens

Zondag 15 december om 14u00 aan het einde van de Broekstraat in Zelem
(kruispunt met Bakelstraat en Molenstraat).
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Vooraankondiging lentewandeling voorjaarsbloeiers op Sint Jansberg (zondag
23 maart)
Vooraleer de bladeren aan de bomen staan, kan je onder
houtkanten en in bossen in deze periode mooie
voorjaarsbloeiers zien. Op Sint Jansberg sieren
speenkruid, aronskelk en muskuskruid de bodem in dit
mooi stukje loofbos rond het klooster, terwijl de spechten
op de bomen roffelen.

Zondag 23 maart om 14u00 aan de Pastorie,
Dorpsstraat 34 in Zelem.
Foto: An Hellings

Natuur.relaasjes
Er zijn vele hobby’s, dat weten we, maar dat zeisen
ook een hobby was dat verbaasde ons toch een
beetje. Blijkbaar lopen er in Vlaanderen een twintigtal
hobbyzeisers rond waarvan er eentje in onze buurt
woont. Als je dus op een dag (en het hoeft daarom
geen zonnig weer te zijn) achter het ksj-heem of in
de Leunen iemand met een ‘gepimpte’ zeis ziet lopen,
dan is de kans groot dat dit Charis is. Hij zorgt er
vanaf dit jaar voor dat een paar van onze botanische
juweeltjes met soorten als blauwe knoop, tormentil
en stekelbrem jaarlijks gemaaid worden.
Foto: Tine Meekers

Café Potager, het groepje dat in de pastorietuin een ecologisch
moestuintje onderhoudt, komt elke derde zaterdag van de
maand van 14 tot 16 uur samen in de pastorietuin. Heb je ook
interesse om mee te tuinieren of om meer te weten te komen
over vergeten en nog onbekende groenten, over oude rassen,
over ecologische teeltwijzen, neem dat snel een kijkje op hun
blog http://cafepotager.blogspot.com. En dat de groenten die
ze kweken gegeerd zijn, mag blijken uit het feit dat er toch al
iemand 10 pompoenen is komen pikken! Van yacon, pastinaak,
koolrabi, paksoi en warmoes hadden de dieven weliswaar nog
niet gehoord want die hebben ze laten staan.
Foto: An Hellings

Begin oktober overhandigde de milieuraad van Halen, waar we
vanuit Natuurpunt met een mooie delegatie zijn
vertegenwoordigd, haar voorstel tot een nieuw milieubeleidsplan
aan de burgemeester. We hopen van harte dat de stad Halen dit
werkstuk implementeert in het gemeentelijk beleidsplan om zo de
natuur en het milieu een boost te geven in Halen.
(foto internet http://ec.europa.eu )
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Natuur.Tipjes!
Natuurpunt Beringen is haar schaapskudde kwijt? Of nee…toch niet!
Op zondag 5 januari gaan we op zoek naar de kudde Drentse
heideschapen van Henk en Lief die dag in dag uit grote delen van
het militair domein Kamp Beverlo begrazen. Een imposant zicht op
de uitgestrekte weidse heidevlakte. Vertrek om 14u00 aan
bezoekerscentrum De Watersnip.
Foto: Francis Meelberghs

Onze buurafdeling Natuurpunt Lummen steekt de grens over
en komt een kijkje nemen in ‘ons’ reservaat. Op zondag 12
januari zal er om 10u00 een gids klaarstaan aan de kerk in
Meldert (Lummen) om jullie rond te leiden in het projectgebied
Schurfert en Lange Beemden.
Foto: Vilda – Jeroen Mentens

Wil je een keertje mee op verkenningstocht doorheen
stukjes reservaat waar we normaal niet tijdens
wandelingen komen? Dat kan! Op zondag 2 februari
gaan we een kijkje nemen in het reservaat in Bakel.
Samenkomst om 10u00 aan het einde van de Broekstraat
(Verbrand Huis)

Foto: Kristel Uten

Heb je zin om ook eens mee je handen uit de mouwen te
steken voor meer en betere natuur in de vallei van de
Zwarte Beek, kom dan op een van onderstaande dagen een
handje helpen met natuurbeheer. Wij zorgen voor wat te
eten ’s middags en voor drank uiteraard! We beginnen om
09u00 en eindigen om 16u00 maar je kan ook
‘binnenvallen’ wanneer je goesting hebt.
 Zaterdag 15 februari (werkdag Schurfert,
Schurfertstraat Linkhout)
 Zaterdag 15 maart (werkdag Schurfert,
Schurfertstraat Linkhout)
Foto: archief BC De Watersnip

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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