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Ledenvergaderingen
Paul van Leest
Zondag 27 januari 2013 organiseert Natuurpunt Zaventem de algemene
vergadering van onze afdelingen.
We komen samen om 14 uur aan de Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat
1, 1930 Nossegem. We beginnen met een wandeling op het plateau rond
Nossegem. Deze wandeling is bedoeld voor iedereen en is gratis.
Na de wandeling, rond 16 uur, beginnen de (afzonderlijke) ledenvergaderingen.
De agenda:
- Overzicht activiteiten 2012
- Financien 2012 en goedkeuring
- Verkiezing nieuw bestuur
- Programma 2013
- Begroting 2013
Elk lid van de betreffende afdeling heeft stemrecht op deze vergadering. Elk lid
kan vragen stellen en ter stemming voorleggen en het bestuur ter
verantwoording roepen. Elk lid kan zich kandidaat stellen voor het invullen van
een mandaat in het bestuur, en elk lid kan zich kandidaat stellen als
stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van Natuurpunt, van de vzw’s
binnen Natuurpunt en van de beleidswerking.
We vragen kandidaat-bestuursleden om vooraf contact op te nemen met de
voorzitters (Maarten Vandervelpen voor Kortenberg, 0478 545363; Danny
Blockmans voor Zaventem, 02 7579016).
Na de vergaderingen (rond 17 uur) volgt er een avondmaal met kaas, wijn en
taart. Het avondmaal is gratis voor de leden (en partners) van Natuurpunt
Zaventem en Kortenberg; alle anderen betalen 6 euro/persoon.
Wil iedereen zich op voorhand inschrijven voor de maaltijd bij Bernadette Kinart
(bernadette.kinart@telenet.be of 02/7315946).

Vertrek Maarten Vandervelpen
Paul van Leest
Maarten is drie jaar lang voorzitter geweest van
Natuurpunt Kortenberg. Hij heeft zich met veel
enthousiasme, energie en deskundigheid in deze klus
gestort. Hij heeft dit enthousiasme ook kunnen
overbrengen aan de rest van de actieve leden. Er is
veel gedaan de laatste drie jaar!
Helaas gaat Maarten de gemeente Kortenberg
verlaten en kan hij dus niet meer onze voorzitter zijn.
We begrijpen de reden van zijn verhuizing, maar
betreuren het erg dat hij bij ons weg gaat. Maarten,
onzettend bedankt voor alles wat je gedaan hebt!
Het vertrek van Maarten betekent dat de positie van voorzitter vacant is.
Ewoud L'Amiral is bereid om voorzitter te zijn als overgangsfiguur, maar we
zijn duidelijk op zoek naar iemand die zich wil inwerken om de nieuwe
voorzitter te worden. Nadere informatie bij Maarten (0478 545363) of Paul
(02 7570979).

Foto:
Werkdag op de Dag van de
Natuur aan de Bombazijnen op
het
Imbroek
in
Zaventem
(Bernadette Kinart)
Op 27 april is er weer een
werkdag, georganiseerd met
Sterrebeek 2000. We beginnen
met een ontbijt in Mariadal in
Zaventem, vanaf 8u. Na wat
uitleg over Natuurpunt voor de
niet-leden gaan we rond 9.30
uur aan de slag op de
Bombazijnen.

Dag van de Natuur in Kortenberg

Modder houdt natuurvrienden niet tegen
Nadine Rogiers (tekst en foto's)
Natuurpunt Kortenberg deed
ook dit jaar mee met de ‘Dag
van de Natuur’. Deze keer
werd gewerkt aan de vijver in
de Molenbeekvallei. Afgelopen
zomer werden er grondwerken
uitgevoerd zodat de vijver nog
aantrekkelijker zal worden voor
heel wat riet- en waadvogels.
Na de grote werken was er nog
wat afwerking nodig o.a. het
opruimen van takhout.

Er is hard gewerkt op 18 november
door zowat 20 natuurliefhebbers van
groot tot klein. Ook onze Japanse
vrienden van Toyota Boshoku waren
weer van de partij. Door de natte
herfst was het terrein zeer moeilijk
toegankelijk. Gelukkig hadden we
extra
laarzen
voorzien,
zodat
iedereen zonder veel problemen door
de modder kon ploeteren.
En het resultaat mag gezien worden.
Een takkenril van meer dan 30m en
een hoop brandhout werd netjes op
een bereikbare plaats gebracht. De
bio- en fairtrade broodjeslunch op
het einde was dan ook meer dan
welverdiend!
Info: nadine.rogiers@skynet.be

Cursus SilsomRanger
Wil je graag meewerken aan het Silsombos, of mee kunnen gidsen in het
Silsombos? Wil je meer inzicht en vaardigheid verwerven omtrent het beheer
van het Silsombos? Of heb je gewoonweg interesse voor natuur, landschap en
erfgoed in het algemeen? Wel dan is deze cursus iets voor jou!
De cursus bestaat uit 6 theoretische lessen en 4 belevingsactiviteiten in het
Silsombos. Aan bod komen oa volgende theoretische lessen:
•
Het Silsombos ‘Het Silsombos ‘Natuurbeheer’
•
Het Silsombos ‘Landschap’historiek’
•
Het Silsombos ‘geschiedenis en erfgoed’
•
Biodiversiteit in het Silsombos (bossen)
•
Biodiversiteit in het Silsombos (graslanden en moerassen)
•
Gidsen in het Silsombos technieken
De lessen gaan door op volgende avonden van 19u30 tot 22u00: 13 maart,
20 maart, 17 april, 24 april en 8 mei in "De Klok", Dekenijstraat 11 te 3071
Erps-Kwerps.
De data van de belevingsactiviteiten worden nog meegedeeld na je inschrijving.
Tijdens de 4 belevingsactiviteiten ga we in het Silsombos op zoek naar sporen
van een verleden (de zwarte madam, de stanen goot een middeleeuwse
aquaduct,…), bewonderen van een voorjaar in pastel (de rijkdom van de
VoorjaarsFlora van het Silsombos). Ook een vroege-vogel-wandeling en een
Griezels van de nacht excursie (van uilen, vleermuizen en andere nachtjagers )
staan op het programma.
Wil je je inschrijven of wens je eerst nog wat meer info? Dit kan bij
Ewoud L’Amiral:
ewoud.lamiral@natuurpunt.be
Tony Neirynck:
tony.neirynck@telenet.be
Deelname voor de cursus natuurbeheer bedraagt 20 € (Natuurpunt-leden) of
44 € (niet-leden), over te maken op het rekeningnummer van Natuurpunt
Kortenberg: IBA BE03 0012 3721 4384, BIC GEBABEBB
Met vermelding: ‘cursus SilsomRanger’
Let op: Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers.

Silsomvlees
Ann Everaert
Vorige zomer zijn de weiden van het Silsombos begraasd door jonge Limousin
stieren. In de winter krijgen deze dieren een specifiek rantsoen met producten
van hier met o.a. natuurhooi, maïs, draf en lijnzaadschilfers. Op deze manier is
het vlees van de dieren uiterst lekker van smaak en zorgen we voor een lage
CO2 voetafdruk.
U kunt nu vleespakketten reserveren. Dit zijn pakketten van 12-15 kg. Ze
bevatten biefstuk, filet pure, entrecôte, rosbief, stoofvlees, américain natuur,
gemengd gehakt, worsten, chipolata’s, hamburgers en blinde vinken. Dit alles
wordt vacuüm verpakt in porties zodat U het rechtstreeks in de diepvries kan
plaatsen. De prijs is 13 euro per kg, leden van Natuurpunt krijgen 5 euro
korting per pakket. Meer info en reserveringen: http://silsomhof.blogspot.be/,
silsomhof@gmail.com of 0472 600337.
Reserveer snel! De aflevering is vanaf maart.

AGENDA
Zondag 27 januari

Algemene ledenvergadering afdelingen Zaventem en Kortenberg. Afspraak in
Hoeve Nothengem, hoek Sint-Lambertusstraat en Namenstraat te Nossegem,
om 14u. Van 14 u tot 16u voorzien we een landschapswandeling rond
Nossegem, vanaf 16 u afzonderlijke
jaarvergaderingen en vanaf 17u
avondmaal met kaas en wijn en taart achteraf. Wandeling voor iedereen gratis,
avondmaal gratis voor leden (en partners) van Natuurpunt Zaventem en
Kortenberg, anderen : 6 euro/persoon. Voor het avondmaal vooraf inschrijven
bij Bernadette Kinart, bernadette.kinart@telenet.be of 02 7315946.

Zaterdag 9 maart

Verwijderen van zwerfvuil langs diverse wegen in Everberg en Meerbeek. Start
om 14 uur aan de parkeerplaats bij het oude gemeentehuis van Everberg
(Gemeentehuisstraat). Info: Paul van Leest, 02 7570979.

Zaterdag 9 maart

Schotlandavond in 'De Klok', Dekenijstraat 11 in Erps-Kwerps. Info en
inschrijven bij Ewoud: ewoud.lamiral@natuurpunt.be of 0476 261634.

Woensdag 13 maart

Start van de cursus 'SilsomRanger'. Zie elders in dit blad.

Zaterdag 27 april

Werkdag Bombazijnen op ’t Imbroek en Ter Rode Zaterdag Beuken. We starten
met een ontbijt in Mariadal in Zaventem. Start werken ongeveeer 9.30 uur.
Duur tot ongeveer 17 uur. Contact: Daniël Blockmans, 02 7595292.

Zondag 28 april

Wandeling op de Wijngaardberg te Wezemaal (7,5 km). Samenkomst om 9 u
op de parking van de Colruyt te Nossegem voor carpooling. Contact: Daniël
Blockmans, 02 7595292.
Gezien de aard van het terrein en de paden zijn de wandelingen niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens. De wandelingen zijn gratis voor leden. Voor niet-leden vragen wij een
bijdrage van 1 euro per persoon (maximaal 2,50 euro per gezin). Activiteiten georganiseerd
in samenwerking met andere organisaties zijn meestal gratis.

vu. Maarten Vandervelpen, Edegemstraat 33/6, 3070 Kortenberg - 0478 54 53 63

