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Nieuwsbrief winter 2014
Er is er een jarig, hoera, hoera!
25 jaar geleden, in 1990, werd in de Halense deelgemeente Zelem
de natuurvereniging ARGUS boven de doopvont gehouden. Het
oprichten van een lokale natuurvereniging leek in die jaren wel een
trend. Maar het was vooral een diepe behoefte van velen om samen
wat te organiseren voor het natuurbehoud. In Zelem gebeurde dat
onder de naam ARGUS, naar de mythologische figuur die de zaken
goed in de gaten wilde houden.
De stichters waren 4 jonge mensen die in de eerste plaats aandacht wilden voor een
beter lokaal milieubeleid. Maar de enthousiaste start van ARGUS werkte al gauw als een
magneet op de jongeren van de jeugdbeweging KSJ. Jong volk houdt van actie en dat
kleurde het dorpsleven van toen. De ludieke
protesten tegen het slechte milieubeleid van
de gemeente kreeg veelvuldig aandacht in de
kranten. Er werd in Zelem dus véél over
ARGUS gesproken, voor én tegen. Maar altijd
was er ook aandacht voor volksvermaak :
met het introduceren van oude volksfeesten
zoals de viering van Midzomernacht en St.
Maarten werd de natuur dichter bij de
mensen gebracht.
Foto: archief Natuurpunt Regio Zelem

Vrij snel werd de jonge groep opgemerkt door de landelijke werking van
Natuurreservaten vzw. Zij boden de mogelijkheid om heel effectief aan
natuurbescherming te doen middels het in eigendom nemen van natuurterreinen. De
kansen lagen in Zelem voor het grijpen: de befaamde Vallei van de Zwarte Beek, door
BERO in Beringen op de kaart gezet, liep immers ook door Zelem. Net vooraleer de
Zwarte Beek in Diest uitmondt in de Demer, heeft ze in Zelem veel moeite om de eerste
Hagelandse getuigenheuvels te ontwijken. Hierdoor ontstonden enkele bijzondere
moerasgebieden.
In 1992 werd het eerste reservaat aangekocht :
het moeras van De Leunen. Een parel met
zeldzaamheden waar de botanisten 100 jaar
geleden al lovende verslagen over schreven.
Inmiddels zijn ongeveer 100 hectaren natuur als
reservaat beschermd in dit deel van de Zwarte
Beekvallei.
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In 1995 volgde ARGUS een nieuwe trend en
werd net als zoveel lokale milieugroepen een
afdeling van Natuurreservaten vzw, later
omgevormd tot Natuurpunt. Het blijvende
enthousiasme zorgde ervoor dat veel
doelstellingen gerealiseerd werden: de
oprichting van een milieuraad, de integrale
bescherming van de vallei van de Zwarte Beek
en vooral de integratie van het natuurbehoud in
het lokale dorpsleven. Het was ook Natuurpunt Regio Zelem die samen met enkele
andere Zelemse verenigingen het initiatief nam voor de omvorming van de verlaten
pastorie tot een lokale dorpsherberg als ontmoetingsplaats voor alle plaatselijke
verenigingen. Voortaan kan er in Zelem ook op café over de natuur gepraat worden, we
zijn er prominent aanwezig.
Over die geweldige voorbije 25 jaren valt veel te vertellen. In 2015 gaan we onze
zegeningen tellen en delen met iedereen die het wil horen. Kom dus zeker eens langs op
één van onze verjaardagsfeesten!

 Zondag 8 februari om 14u: winterwandeling met anekdotes van de
voorbije 25 jaar (vertrek De Pastorie, Dorpsstraat 34, Zelem)
 Zondag 3 mei om 5u30: ochtendwandeling met ontbijt (vertrek
Kasteelklooster Sint Jansberg, Sint-Jansbergstraat, Zelem –inschrijven via
www.sintjansberg.be)
 Zaterdag 20 juni vanaf 20u: midzomernacht revival – activiteiten voor
groot en klein, op zoek naar de vuurvliegjes…(Kerkplein, Dorpsstraat,
Zelem)
 Zaterdag 11 juli om 19u tot zondag 12 juli om 19u: 24 uur natuur voor 25
jaar werking – diverse activiteiten waaronder Big Jump (Kruispunt
Broekstraat en Bakelstraat, Zelem)
 Zondag 4 oktober om 14u: pruuve van de natuur de luxe met picknick in
Den Boogerd (De Pastorie, Dorpsstraat 34, Zelem – inschrijven
denboogerd@scarlet.be)
 Zondag 20 december om 14u: winterwandeling en jaarafsluiting
(Kruispunt Broekstraat en Bakelstraat, Zelem)
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Winterwandeling en jaarafsluiting (zondag 21 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 2015 meenemen,
met bijna 100 verschillende activiteiten
in het beekdallandschap Zwarte Beek!
Geraak je niet op de wandeling, maar
wil je toch deze handige kalender, geef
dan maar een seintje.
Foto: Vilda – Jeroen Mentens

Zondag 21 december om 14u aan het einde van de Broekstraat in Zelem
(kruispunt met Bakelstraat en Molenstraat).

Winterwandeling met anekdotes van de voorbije 25 jaar (zondag 8 februari)
25 jaar werking, het is me wat! Het zal je niet verwonderen dat
we ondertussen redelijk wat straffe verhalen hebben verzameld
die we niet meteen op de doorsnee natuurwandeling vertellen.
Ga mee met de mensen van het eerste uur en bekijk de
omgeving door een andere bril. Een wandeling met een
verhaal!
Zondag 8 februari 2015 om 14u aan de Pastorie,
Dorpsstraat 34 in Zelem.

Natuur.relaasjes
De kracht van Natuurpunt is dat de werking kan
steunen op de tomeloze inzet van duizenden
vrijwilligers. Ook tussen onze leden in Halen zitten
heel wat mensen die zich op een of andere manier
inzetten voor de vereniging: helpen bij de
paddenoverzet, wandelpaden controleren, een handje
toesteken bij natuurbeheer, aanwezig zijn op
wandelingen…tot het ontwerpen van een logo voor
ons 25-jarig jubileum! Bedankt aan alle onze
vrijwilligers voor jullie steun doorheen al die jaren.
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Natuur.Tipjes!
Natuurpunt Beringen gaat op zondag 4 januari op zoek naar haar schapen. Ook in de
winter zijn de herders op pad met hun kudde. Ze trekken door de uitgestrekte
heidegebieden bij de Zwarte Beekvallei. De heideschapen worden door de herders naar
de beste plekjes geleid. Gelukkig zijn deze schapen goed aangepast aan de kou en de
schrale kost. Terwijl ze hun buiken vullen, zorgen ze meteen voor een flinke snoeibeurt
van de heide. En dat zorgt dan weer
voor jonge heide in de volgende zomer.
Wie graag mee op zoek gaat naar de
schapen op de winterse heide, trekt
best stevige schoenen en warme kleren
aan, want het kan er flink koud zijn. We
zorgen voor een opwarmertje bij de
wandeling. Vertrek om 14u aan
bezoekerscentrum De Watersnip.
Foto: Marcel Van Waerebeke

Benieuwd naar welke vogels hier allemaal hun wintervakantie doorbrengen? Ga dan op
zondag 11 januari met Natuurpunt Lummen mee op zoek naar de wintergasten in de
Vallei van de Zwarte Beek. Afspraak om 10u op de parking aan de Theepot,
Ashoekstraat Lummen.

Doe met je kinderen mee met het Grote Vogelweekend
van Natuurpunt op zondag 18 januari. In
bezoekerscentrum De Watersnip kan je met je
kinderen tot 7 jaar meedoen met de
natuurspeurdertjes. De oudere vogelaartjes tot 12 jaar
kunnen zich uitleven tijdens het natuuratelier. Aanvang
om 14u. Info www.vogelweekend.be.

Op zondag 1 februari kan je in het Schulensbroek mee met de frisseneuzentocht om
lekker uit te waaien rond het meer. Warme kledij en stevige stapschoenen aanbevolen.
Vertrek om 14u aan bezoekerscentrum ’t Vloot in Linkhout.
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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