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Nieuwsbrief lente 2014
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.
Werkdag in Schurfert (zaterdag 15 maart)
Heb je zin om ook eens mee je handen uit de
mouwen te steken voor meer en beter natuur
in de vallei van de Zwarte Beek? Kom ons
dan een handje helpen met het beheer van
houtkanten in het projectgebied Schurfert.
Wij zorgen voor wat te eten ’s middags en
voor wat te drinken uiteraard! We beginnen
om 09u en eindigen om 16u, maar je kan
ook ‘binnenvallen’ wanneer je goesting hebt.

Zwerfvuilactie (zaterdag 22 maart)
Onze afdeling neemt ook dit jaar deel aan de
zwerfvuilactie van Limburg.net. Samen met
de gemeentebesturen en de verenigingen
houden zij jaarlijks een grote opruimactie in
de Limburgse straten. Limburg.net voorziet
al het nodige materiaal zoals grijptangen,
werkhandschoenen en vuilzakken. Met deze
zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld
hopen we ook dat mensen eens even
stilstaan bij de zwerfvuilproblematiek. We
zoeken nog helpende handen om enkele
straten in Zelem onder handen te nemen
dus als je wat vrije tijd en veel goesting over
hebt, dan zijn jullie welkom!
Vertrek om 09u30 aan de Pastorie in Zelem (kerkplein Dorpsstraat)
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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 ontdekken. Terwijl de
spechten op de bomen roffelen, zie je
hoe speenkruid, aronskelk en
muskuskruid de bodem in dit mooi
stukje loofbos rond het voormalige
klooster sieren.
Vertrek om 14u aan de Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat)
Ochtendwandeling met ontbijt (zondag 4 mei)
Samen met de vzw Vrienden van het
St.-Jansbergklooster organiseren we dit
jaar terug een ochtendwandeling met
ontbijt. Wie er niet tegen opziet om
samen met de vogels op te staan,
verwachten we om 05u30 voor een
ochtendconcert, afgesloten met een
ontbijt in de feeërieke omgeving van het
klooster. Vergeet je verrekijker niet!
Bosrietzanger – Theo Geuens

Deelname wandeling met ontbijt: 10,00 euro
Vertrek om 05u30 op de parking van het St.-Jansbergklooster
Inschrijven voor 1 mei: jan.kenens@natuurpunt.be of
0494/40.45.92
Op zoek naar kikkers, padden en andere waterdiertjes (zondag 25
mei)
In de poelen in de vallei van de Zwarte
Beek wemelt het van het leven.
Kikkervisjes en salamanderlarven doen
hun best om de vele aanvallen op hun
leven te ontwijken, want de larven van
libellen en waterkevers zijn de grootste
rovers die je je maar kan inbeelden. Met
de schepnetjes in aanslag gaan we
kijken welke intriges zich allemaal
afspelen onder water.
Vertrek om 14u00 aan de Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat)
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Natuur.relaasjes
 Het paddentrekseizoen is begonnen!
Kikkers, padden en salamanders ontwaken
uit hun winterslaap en gaan op zoek naar
de poelen om zich voort te planten. Bij
lage temperaturen en vriesnachten
gedragen ze zich eerder als een ijslolly,
maar van zodra het overdag wat warmer
wordt en de nachttemperatuur 7°C
overstijgt, dan worden ze wakker uit hun
winterslaap en gaan ze als het donker is op ‘pad’. Tijdens deze
trektocht dreigen ze te worden doodgereden door het verkeer, dus op
veel plaatsen in Vlaanderen houdt Natuurpunt paddenoverzetacties.
Ook in Zelem wordt een gedeelte van de Oude Schansstraat
afgespannen met een zeil waarlangs emmertjes staan ingegraven. De
amfibieën die onderweg in de emmertjes vallen, worden door
vrijwilligers elke morgen de straat overgezet en geteld. Dit jaar zijn er
al meer dan 350 amfibieën overgezet. Je kan alles volgen op
www.hylawerkgroep.be of op www.facebook.com/NatuurpuntZelem.
 Het leven zoals het is: het relaas van Café Potager, de mannen en vrouwen
die in de pastorietuin een ecologisch
moestuintje onderhouden, kan je volgen
op hun blog
http://cafepotager.blogspot.com.

Foto: blog cafepotager

Natuur.tipjes!
 Wil je een keertje mee op
verkenningstocht doorheen stukjes
reservaat waar we normaal niet tijdens
wandelingen komen? Dat kan! Op
zondag 6 april kan je met de
terreinbeheerders een kijkje nemen in
de Leunen. Samenkomst om 10u aan
de Leunenstal (Oude Schansstraat,
Zelem). Houd er rekening mee dat het
geen echte wandeling is, maar een
terreinbezoek waar we de knelpunten
en het beheer bespreken met de beheerders. Laarzen zijn noodzakelijk!
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 Op zondag 6 april smijt het bezoekerscentrum De Watersnip weer haar
deuren open voor het nieuwe seizoen. Vanaf 13u kan je het nieuwe
vissenonderdeel in de tentoonstelling ontdekken, je laten verwonderen door
de fototentoonstelling over solitaire bijen en wespen, of een glaasje drinken
op ons terras. Om 14u kan je met de gids mee op verkenning in het
natuurgebied.
 Wil je met Natuurpunt Lummen mee gaan luisteren naar de boomkikkers in
Zonhoven? Kom dan op zaterdag 19
april om 19u00 naar de carpoolparking
in Lummen (6-septemberstraat). Meer
info vanduffel.jos@gmail.com of
www.natuurpuntlummen.be

Boomkikker op braam – Marcel Bex



Natuur is een inspiratiebron voor
iedereen, van musici, wetenschappers tot
kunstenaars. Toch vind je zelden kunst in
de natuur. De bezoekerscentra van
Natuurpunt brengen daar verandering in
met “Cultuur in de Natuur" tijdens de
lente. Ook de Watersnip doet mee op
zaterdag 17 mei om 20u met ‘Theater
aan het Water’. Tom Toonladder & Trees
Trommelvlies brengen geanimeerd
straattheater voor het ganse gezin.
Gewapend met accordeon en kleine
instrumenten nemen zij het publiek op
sleeptouw en gaan op zoek naar de oude
eik bij het water. Hier neemt Rien van
Meensel je mee in een verhaal over boze
koningen en dwaze koninginnen, domme prinsen en slimme prinsessen
vriendelijke en boze monsters, sprekende dieren en wijze bomen.
Deelname 3 euro per persoon (-6jaar = gratis). Het overzicht van alle
activiteiten vind je op www.natuurpunt.be/cultuur
Steun

Tot binnenkort !

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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