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Nieuwsbrief herfst 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.
Zelems zeisweekend (vrijdag 26 tot zondag 28 september)
Het Zeisteam werd in de loop van 2012
opgericht, na een zeiscursus in provinciaal
domein Het Vinne. Het betreft een groep
enthousiastelingen die deze oude techniek
terug nieuw leven inblazen. Ook verzamelen
ze oude zeisen en lappen deze terug op.
Maar nog belangrijker, zetten zij zich in voor
natuurbehoud en –beheer in de regio! Het
maaiwerk op maat levert nu al knappe
resultaten.
Foto: Kevin Lambeets

Ook in Zelem ging het Zeisteam anno 2013 aan de slag. Dankzij de goede
communicatie met het lokale beheerteam, werd een samenwerking opgestart
en maakt De Leunen nu integraal deel uit van de zeisagenda. Het laatste
weekend van september slaan het beheerteam
en het zeisteam de handen in elkaar om enkele
botanische toplocaties met blauwe knoop,
stekelbrem en tormentil terug open te maaien.
Wie mee de handen uit de mouwen wilt steken
en/of wilt kennis maken met de zeis en het
Zeisteam is welkom aan het KSJ-heem in de
Oude Schansstraat in Zelem!
Foto: Natuurpunt – Kevin Feytons

Programma zeisweekend (vrijdag 26 september tot zondag 28 september):
vrijdag vanaf 18u: aankomst, installeren, zeisen prepareren/afstellen, bladen
haren, zeisinitiatie mogelijk, kampvuur…
zaterdagochtend: ontbijten en maaien
zaterdagnamiddag: 13u30 workshop belgische zeis door Lon Lommaert,
maaisel bijeen rijven en afvoeren, eventueel andere beheerwerken, bladen
haren…
zaterdagavond: avondeten, kampvuur, excursie in het gebied
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zondagochtend: ontbijten en maaien
zondagnamiddag tot 16u: maaisel afvoeren
materiaal
optioneel, maar bij voorkeur zelf meenemen:
- eigen zeis als je die hebt (we hebben een 5-tal belgische zeisen extra ter
beschikking maar als je bijvoorbeeld een oude zeis hebt liggen, bekijken we
graag hoe we die maaiklaar kunnen maken)
- snoeischaar, bijl, handzaag
eten en drinken
optioneel, maar als je zelfgekweekte/gemaakte/gestookte producten hebt,
zeer welkom. Heb je groenten uit eigen tuin teveel, brouw je zelf bier wijn of
likeur of bak je graag cake of taart, breng maar mee!
Meer info: charisfrederickx@yahoo.com
‘Pruuve van de natuur’ met picknick in Den Boogerd (zondag 5
oktober)
Kom mee op onze inspirerende
wandeling met als thema “voeding
en geneeskracht uit de natuur” met
proevertjes en aansluitend een
rasechte picknick met pensen,
appelmoes, boterhammen en
koffie/sap/water. Voor de veggies is
er een lekker kaasbord met een
heerlijk Arvum-bier!
Foto: An Hellings

Na de wandeling kan je ook kennismaken met de producten van de
Biogenoten en genieten van muzikale extraatjes. De wandeling is gratis, voor
de picknick vragen we een bijdrage.
Inschrijven voor 29 september bij Den Boogerd (013/44.40.46 of
denboogerd@scarlet.be).
Meer info op de uitnodiging in bijlage.
Start wandeling op zondag 5 oktober om 14u aan de Pastorie in Zelem
(kerkplein Dorpsstraat).
Einde wandeling en picknick omstreeks 16u30 in de boomgaard voor het
Sint-Jansbergklooster (boomgaard open vanaf 16u).

Beekdallandschap Zwarte Beek
P/a bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Koersel-Beringen
(T) 011/45.01.91 (F) 011/45.01.99 (E) zwartebeek@natuurpunt.be (W)www.dewatersnip.be

Dag van de natuur – werkdag in de Leunen (zaterdag 15 november)
Heb je zin om lekker moe te worden in de
frisse buitenlucht en tegelijk de natuur in de
Vallei van de Zwarte Beek een grote stap
vooruit te helpen? Kom dan een handje
toesteken in de Leunen. 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.
Zaterdag 15 november van 9u tot 16u
aan de Leunenstal, Oude Schansstraat in
Zelem. Info 0495/29.60.37 of
p.vanlommel@telenet.be
Foto: Jan Kenens

Natuur.relaasjes
Café Potager, het groepje dat in de
pastorietuin een ecologisch moestuintje
onderhoudt, komt elke derde zaterdag
van de maand vanaf 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.
Foto: Kristel Uten

Je kan de ‘Potagers’ in levende lijve ontmoeten tijdens ‘Pruuve van de natuur’
op zondag 5 oktober!
Unieke vondst in Zelem!
Vorig weekend werden tijdens de cursus
giftige en eetbare planten van
bezoekerscentrum ’t Vloot in de
eikendreef aan de Lobos enkele héél
bijzondere paddenstoelen ontdekt. Hans
Vermeulen van Natuurpunt Educatie,
paddenstoelenkenner bij uitstek, viel van
de ene verbazing in de andere. De vondst
van de niet zo algemene gezoneerde
stekelzwam deed zijn hart al sneller
kloppen, maar er stond ook een groepje
gordijnzwammen, waarvan hij

Foto: Hans Vermeulen
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dacht dat het een soort was die enkel rond het Brusselse (kalkrijke bodems)
voorkwam. Na microscopische controle achteraf bleek het echter om een
soort te gaan die nog niet eerder in Vlaanderen is gevonden: de violetbruine
gordijnzwam. Hieruit blijkt nogmaals het belang van de oude dreef met
Amerikaanse eik rond de site Lobos, want ook de zeldzame kleine glimworm
en nog tal van andere paddenstoelen vinden hier nog een stekje!
Natuur.Tipjes!
Onze buurafdeling Natuurpunt Lummen organiseert op zaterdag 18 oktober
de legende- en druppelkeswandeling op de Willekensberg. Deze leuke en
spannende verhalenwandeling met proevertjes onderweg, start om 20u aan
het Beukenhof (Beukenboomstraat 5 in Lummen).
Voor de iets jongeren onder jullie kunnen wij de
‘natuurspeurdertjes – natuurlijk speelgoed uit het
bos’ op zondag 19 oktober aanbevelen. Om 14u
staan onze gidsen klaar aan het bezoekerscentrum
De Watersnip in Koersel (www.dewatersnip.be).
Deze activiteit is op maat van kinderen van 5 tot 7
jaar. Deelnameprijs 1,50 euro per kind.
Foto: bezoekerscentrum De Watersnip

Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen op woensdag 29 oktober om 14u hun
hartje ophalen tijdens het kinderatelier ‘Herfstschatten’. Inschrijven vooraf
noodzakelijk via zwartebeek@natuurpunt.be . Deelnameprijs 5 euro per kind.
Tijdens de Euro Birdwatch op
zaterdag 4 oktober worden in
meer dan 30 landen in Europa
(trek)vogels geteld. Vorig jaar
deden in heel Europa zo’n 19.000
mensen mee en werden in totaal
bijna 2.500.000 vogels geteld! Ook
op de mijnterril van Heusden-Zolder
werd er vorig jaar een nieuwe
telpost opgericht. Het is weliswaar
de meest winderige telpost in
Vlaanderen maar met een uniek
zicht.
Foto: Carine Richerzhagen

Wil je graag Euro Birdwatch en de vogeltrek eens live meemaken, kom dan
mee postvatten op de terril. Meer info jan.kenens@natuurpunt.be
(0494/40.45.92). Zie ook www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1339
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Comedyvoorstelling ‘Flirten in het groen’ op donderdag 27 november om
19u30 in bezoekerscentrum De Watersnip. Ludieke voordracht waarin
natuureducatie flirt met comedy. Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie legt
uit over welke trukendoos de dieren in de natuur beschikken als het op
versieren en verleiden aan komt. Inkom 5 euro voor leden van Natuurpunt
(7 euro voor niet-leden).
Elke eerste zondag van de maand kan je
met een natuurgids ’t Schulens Broek gaan
verkennen. Het landschap wordt hier
bepaald door water en uitgestrekte
graslanden, waar de plantenrijkdom
opvallend is, en waar tal van water- en
weidevogels thuis zijn.
Vertrek om 14u aan het bezoekerscentrum
’t Vloot. www.schulensbroek.be/agenda
Foto: Tine Meekers

De herfst staat voor de deur, dus de paddenstoelen staan weer te popelen
om uit de grond te schieten. Wil je graag met een gids mee op
ontdekkingstocht naar boleten, russula’s en amanieten, dan kan je in het
beekdallandschap Zwarte Beek terecht op volgende dagen:
o Dinsdag 23 september om 14u aan De Watersnip in Koersel
o Zondag 5 oktober om 14u aan De Watersnip in Koersel
o Zondag 26 oktober om 14u aan Den Brand, Kamertstraat in
Hechtel
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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