Afdeling Regio Zelem
Secretariaat p/a Heidestraat 41, 3545 Zelem

Nieuwsbrief zomer 2010
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. In bijlage zit alvast
ook de ‘Valleikrant Zwarte Beek’, een uitgave van ‘De Watersnip’, het
bezoekerscentrum van de Zwarte Beek in Koersel met een uitgebreid
zomerprogramma.
Gezinswandeling van ‘Heesder Heyde’ tot ‘Prinschenbos (zondag 27 juni)
Ten noorden van de Zwarte Beek in Zelem liggen de bossen van Hees en het Prinsenbos.
Deze miljoenen jaren oude ‘getuigenheuvels’ waren in de middeleeuwen uitgestrekte
heidevelden, die vanaf de negentiende eeuw met naaldbomen werden beplant. Recent
heeft onze afdeling in de vallei van de Hees, op de grens van Zelem en Schaffen enkele
percelen kunnen aankopen. Tijdens deze zomerse wandeling zullen hopelijk allerlei
planten en dieren de revue passeren, maar we maken er vooral een gezellige
gezinswandeling van.
Vertrek op zondag 27 juni om 14 uur aan de Pastorie in Zelem (kerkplein, Dorpsstraat
Zelem).
Meer info bij Jan (0494/40.45.92 of jan.kenens@natuurpunt.be ).
Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 26 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’.
Afspraak op zondag 26 september om 14.00 uur aan de Pastorie in Zelem
(kerkplein Dorpsstraat).
Meer info bij Jan (0494/40.45.92 of jan.kenens@natuurpunt.be )
Natuur.relaasjes
 ‘Ons’ broedpaartje kerkuilen in de kerk van Zelem heeft ook dit jaar terug 4 jongen. De
jongen worden weldra terug geringd door een erkende vogelringer. Elke vogel krijgt een
aluminium ring -waar ze overigens geen last van hebben- met een uniek nummer om de
poot. Deze gegevens worden verzameld in de ringcentrale van het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen. Op deze manier zijn er al heel veel vragen
beantwoord over vogels, zoals “Hoe oud worden ze?” en “Waar trekken ze naartoe?”.
Ook in de kerken van Zelk, Loksbergen en Halen staan nestbakken voor kerkuilen. Zie
ook website www.kerkuilwerkgroep.be .
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 De huiszwaluwen lijken het de jongste jaren terug iets beter te doen in Halen. Een mooi
voorbeeld kan je zien in de buurt van het oude gemeentehuis in de Dorpsstraat in
Zelem. Onder de “corniche” van enkele huizen in die buurt, zie je de met modder
gemetste nesten van deze zwaluwsoort. Enkele jaren geleden waren zij hier volledig
verdwenen. Een tip voor degenen die de huiszwaluw, of de boerenzwaluw als gast
hebben : de stad Halen geeft een subsidie voor het in stand houden van huis- en
boerenzwaluwkolonies. Meer info bij de milieudienst milieudienst@halen.be of
013/61.81.24

 De werken aan de Pastorie in Zelem hebben wat vertraging opgelopen. De nokken en
muren waren in slechtere staat dan verwacht. De openingsdatum in het voorjaar 2011
zou wel niet in het gedrang komen. Natuurpunt zet zich samen met de Heemkring St.
Jansdal en het Regionaal Landschap Lage Kempen in rond het luik natuur,
streekidentiteit en landschapsherstel in de omgeving. Zie ook www.pastoriezelem.be
Natuur.Tipjes!
 In deze periode kan je de Kleine glimworm bewonderen. Van deze zeldzame soort
gloeien de mannetjes terwijl ze vliegen (vandaar de volksnaam vuurvliegjes), dit in
tegenstelling tot de grote glimworm waarvan enkel de vrouwtjes gloeien. Er zijn nog
maar een aantal plaatsen in Vlaanderen waar ze voorkomen en een van die plaatsen is
de Lobosstraat in Zelem, in de dreef vlak voorbij de spoorwegovergang. Wil je getuige
zijn van zo’n spektakel, ga dan ’s avonds vanaf 22.30 uur een kijkje nemen. Deze soort
vliegt niet lang, dus de beste periode is vanaf nu tot de eerste week van juli.

 Zondag 27 juni wordt voor de vijfde keer ‘Zelem zomert’ georganiseerd, met als thema
‘at the movies’. Een delegatie van onze afdeling zal op de terreinen aan de sporthal van
Zelem aanwezig zijn van 13 tot 17 uur met de stand ‘Camping Cosmos’.
 Op zaterdag 28 augustus organiseert Natuurpunt Beringen de ‘Nacht van de Vleermuis’

met allerlei vleermuisactiviteiten voor jong en oud. Meer info in de Valleikrant in bijlage.
 Op

zondag 12 september neemt Natuurpunt Lummen deel aan de Open
Monumentendag aan de 1000-jarige eik. Dit jaar is het thema ‘de vier elementen’. Korte
wandelingen voorzien om 14, 15 en 16 uur. Zie website www.openmonumentendag.be
en www.duizendjarigeeik.be
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Tot binnenkort !
Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten (drukkosten,
verzendingskosten, briefomslagen etc…al snel hoog op. We proberen dus onnodige
kosten te vermijden en ook de papierafvalberg te verkleinen. Beschik je over een emailadres én vind je het niet erg om deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen, stuur dan
een mailtje naar Jan en dan krijg je in de toekomst deze brief per e-mail. Momenteel
ontvangt reeds 21% van onze leden de nieuwsbrief digitaal. Als je deze nieuwsbrief per
post hebt ontvangen, betekent dit dat onze afdeling nog niet beschikt over jouw digitale
gegevens. Je mag dan altijd een mailtje sturen naar jan.kenens@natuurpunt.be .
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