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Nieuwsbrief lente 2012
Beste vrienden van de natuur,
Allereerst willen wij 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.
Lentewandeling op zoek naar voorjaarsbloeiers (zondag 25 maart 2012)
De lente loert om de hoek, het bladerdek van het
bos laat nog veel licht door en net dàt is het
moment dat vele voorjaarsbloeiers proberen om de
eerste zonnestralen mee te pikken en zo, met een
beetje geluk, in een paar weken tijd van bloem tot
zaad komen. We gaan op zoek door Rotbroek en
Sint-Jansberg naar de witte en gele kleurenpracht
van speenkruid en bosanemoon en misschien zien
we wel de prachtige kubusvormige bloeiwijze van
muskuskruid of de ‘valkuilbloemen’ van de aronskelk.
Afspraak op zondag 25 maart om 14 uur aan de Pastorie, Dorpsstraat 34 in Zelem.

Meehelpdag pastorietuin (zaterdag 31 maart 2012)
We hebben al een paar keer bericht over het
project rond de pastorie van Zelem (zie
www.pastoriezelem.be ). Op dit moment zijn er al
enkele werkdagen achter de rug om de
pastorietuin natuur-en onderhoudsvriendelijk in te
richten en nu zitten we in de eindfase. We
moeten enkel de –weliswaar heel grotehoutsnipperwand tegen het kerkhof nog vullen
met houtsnippers, maar daar hebben we wel
redelijk wat helpende handen voor nodig. Heb je
nog wat tijd en goesting over, kom dan op
zaterdag 31 maart om 09.30 uur naar de pastorietuin. Wij voorzien het nodige
materiaal (en drank), maar als je een kruiwagen hebt, mag je die gerust meebrengen.
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Cursus ‘natuur voor groentjes’ (mei/juni 2012)
De lente is in het land. Knoppen barsten open en vogels laten
weer van zich horen. Maar hoe heten die kleurrijke bloemen in de
tuin en welke zanger zit daar verscholen in die struik? Deze
fonkelnieuwe cursus is bedoeld voor iedereen met een klein groen
plekje in zijn of haar hart. Tijdens 5 lessen en 5 excursies kom je
te weten wat voor bijzondere dieren er in de tuin leven en hoe je
het hen naar hun zin kan maken. We bezoeken de belangrijkste
natuurgebieden uit de buurt en komen te weten hoe we met hele
kleine dingen een verschil kunnen maken in de grote
problematiek van klimaatverandering en de wereldwijde
bedreiging van natuur en milieu.
Organisatie : bezoekerscentrum ’t Vloot i.s.m. Natuurpunt Educatie, Natuurpuntafdelingen
Vrienden van het Schulensbroek, Lummen en Regio Zelem en de milieuadviesraden van
Herk-de-Stad, Lummen en Halen.
Theorie op dinsdag in ’t Vloot van 19u30 tot 22u30 (8, 15, 22 en 29 mei, 5 juni)
Excursies op zaterdag van 09u30 tot 12u30 (12, 19 en 26 mei, 2 en 9 juni)
Thema’s : natuur op mensenmaat, natuurbeleving, huis-, tuin- en keukennatuur, tuinbezoek,
nestkasten en beestentoren bouwen, achter de schermen van de natuur (ecologie),
landschapsexcursie met kaart en kompas, natuurbeheer, poelenonderzoek, een blik op de wereld
(milieu, duurzaamheid), ecologisch wonen, windmolens, bezoek bioboer…
Deelnameprijs 25 euro leden Natuurpunt, 30 euro niet-leden.
Inschrijven via bc.tvloot@natuurpunt.be of telefonisch 013/55.63.81
Natuur.relaasjes
 Werkdag pastorietuin : Op 3 maart zakten
16 enthousiaste vrijwilligers af naar de
pastorietuin om een flink handje toe te
steken in de inrichting van de pastorietuin :
afsluiting plaatsen, haagjes, fruitbomen en
bessenstruiken planten, composthoek
inrichten, kippenhok maken, moestuin
aanleggen…dit alles gelardeerd met een
lekker broodje en grimbergen van herberg
De Pastorie. Bedankt allemaal en hopelijk tot
op de (voorlopig) laatste werkdag op 31
maart. Enkele foto’s en filmpjes van de
werkdag staan op onze website!


Zwerfvuilactie : Het is niet dat we zo staan te springen om

het vuilnis van anderen langs de straten te gaan opruimen,
maar de jaarlijkse zwerfvuilactie van Limburg.net kunnen we
als natuurvereniging toch niet aan ons laten voorbij gaan.
Twaalf vrijwilligers van onze afdeling waren paraat om een
tiental straten in Zelem zwerfvuilvrij te maken. Gewapend
met vuilzakken, grijpstokken en ‘flashy fluovestjes’ visten we
weer behoorlijk wat afval uit de bermen. Hopelijk maakte
onze zichtbare aanwezigheid ten minste enkele
buurtbewoners attent op de zwerfvuilproblematiek.
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 In bijlage vind je de kleurrijke gebiedsfolder die we hebben ontworpen naar aanleiding van de
herinrichting van het wandelgebied. Heb je liever een gedrukt exemplaar, geef dan maar een
seintje. Alvast veel wandelplezier! In het laatste natuur.blad dat deze week is verschenen staat
de wandeling ook nog eens beschreven op een uitneembaar katern.

Natuur.Tipjes

Zondag 22 april organiseert onze buurafdeling
Natuurpunt Lummen een wandeling door de vallei van
de Zwarte Beek waarbij ze op zoek gaan naar de
verschillende soorten amfibieën die hier voorkomen.
Wil je de soorten van dichtbij leren kennen, kom dan
om 14 uur naar de Theepot in de Ashoekstraat in
Lummen. Meer info bij dirk.dhondt@base.be of
telefonisch 0473/75.15.84

Op dinsdag 1 mei opent Natuurpunt Beringen
aan het bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel
het ‘Prikkelpad – Natuur ANDERS beleven’. Samen
met haar partners en met financiële middelen van
‘Een hart voor Limburg’ ontwierpen ze
natuurbelevingselementen langs het bestaande
rolstoelenpad Coorselse Bergen.
Bij kinderen en jongeren met een meervoudige
handicap kunnen prikkelelementen de
natuurbeleving verhogen, door verwondering over
alle elementen uit de natuur zoals geuren,
smaken, kleuren, structuren enzovoort, maar
bovendien zijn ze voor ieder van ons een
uitnodiging om onze zintuigen wijd open te zetten.
Om 14 uur wordt het ‘prikkelpad’ plechtig
ingewandeld en ontdekken we samen de
zintuigenprikkelende elementen. Tot 17 uur is er
doorlopend ‘prikkelanimatie’ voorzien in en rond
het bezoekerscentrum. Iedereen welkom!
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Op zondag 6 mei organiseren de Vrienden van het SintJansbergklooster een ochtendwandeling met ontbijt. We
vertrekken om 05.30 uur (jawel ’s morgens!) op de
parking van het Sint-Jansbergklooster, St.-Jansbergstraat
9 in Zelem en leren er de vogels aan de hand van hun
ochtendzang kennen. Naderhand kan je uitgebreid
genieten van een stevig ontbijt met brood, spek en eieren
à volonté, honing en huisgemaakte confituren.
Inschrijven noodzakelijk bij tom.gaens@gmail.com ,
jan.kenens@natuurpunt.be of telefonisch 013/461.471
uiterlijk op 3 mei! Prijs wandeling + ontbijt : 9 euro pp.
Foto bosrietzanger (Theo Geuens)

Tot binnenkort !

Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten al
snel hoog op. We proberen dus onnodige kosten te vermijden en
ook de papierafvalberg te verkleinen. Beschik je over een
e-mailadres én vind je het niet erg om deze nieuwsbrief – in
opgesmukte versie - digitaal te ontvangen, stuur dan een mailtje
naar jan.kenens@natuurpunt.be en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail. De digitale versie is aangevuld met mooie
foto’s en afbeeldingen.

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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