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Voorwoord
Beste natuurliefhebber,
Eindelijk vond ik terug de moed om
opnieuw ons tijdschrift voor Natuurpunt
afdeling Houthalen-Helchteren samen
te stellen. Het verlies van Mil trof ons
allemaal als een donderslag bij heldere
hemel. Hoe eenvoudig het was in het
verleden weten verschillende van ons,
want onze Mil was geweldig goed in teksten uit zijn mouw
schudden en een tijdschrift samenstellen. Hij hielp me menige
keer een mooi voorwoord schrijven. Dus heb ik nu zelf de juiste
woorden moeten zoeken om een aantrekkelijk voorwoord te
schrijven. Bij deze...
Ondertussen zijn we enkele maanden (bijna één jaar) verder en
proberen we zo goed mogelijk onze jaarlijkse activiteiten uit te
voeren. Daarbij wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en
enorme inzet. Verder in deze editie vind je een overzicht van de
activiteiten van het afgelopen jaar.
Inmiddels is de eerste helft van januari al voorbij. Toch wens ik
jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar: een gezond 2017 en
mooie natuurbelevingen met uw Natuurpunt-afdeling.
Becherer Jürgen, 0477 25 98 99
jurgen.becherer@jubeco.be
Ik nodig u ook uit op een van onze activiteiten, zie onze kalender.
Bezoek ons op FaceBook:
https://www.facebook.com/natuurpuntHoHe/
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Activiteiten januari 2017 - april 2017
Georganiseerd door Natuurpunt Houthalen-Helchteren
11.02.17 Algemene vergadering voor alle leden van de afdeling
Houthalen-Helchteren, 14:00 uur Den Dool
26.02.17 Workshop nestkasten maken, Hengelhoef, 14:00 uur
18.03.17 Zwerfvuil rapen, in de omgeving van Den Dool,
09:00 uur aan Den Dool
25.03.17 Natuurbeheer Doolbos, 14:00 uur Den Dool
17.04.17 Lentewandeling Elsloo, 09.30 uur carpool Houthalen,
10:00 uur kasteel Elsloo
22.04.17 Natuurbeheer Heihuiskens, 09:00 uur op parking
Molenheide
Bij de collega’s
29.01.17 Knap recyKleren, 14:00 uur Hengelhoef
12.02.17 Regenboogpad, 14:00 uur Hengelhoef
01.03.17 ”Moord in de poel”, een detectivespel rond waterleven,
14:00 uur Hengelhoef
02.03.17 Kei-toffe wandeling, 14:00 uur op de parking aan de
Teut, Donderslagse weg Zonhoven
11.03.17 Uilenwandeling, 14:00 uur, Hengelhoef
23.04.17 Lekkere lentewandeling, 14:00 uur Hengelhoef
Het programma van Limburgs Landschap vindt u op
www.limburgs-landschap.be,
en van de dienst toerisme Zonhoven op
www.zonhoven/toerisme.be
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De Doolbank
Een boom is een geweldig inspirerend iets!
Het is je huis, de open haard, een stoel, je borstelsteel of boek.
Op zaterdag 22 oktober zagen we er met enkele vrijwilligers een
bank in!
Aangezien er niets zo goed motiveert als frisse ochtendlucht in
de herfst, verzamelden we eerst de nodige takken en stammetjes
om een mooie houtwal te maken op het plekje waar onze bank
zou komen te staan. Bij vorige beheerswerken in het Doolbos
hadden we genoeg vogelkers en Amerikaanse eikjes
afgezaagd dus een voorraadje takken was aanwezig. Aangezien
vele handen licht werk maken, hielp zelfs de fotografe mee met
sleuren naar de juiste locatie.
Tegen de middag stond er een flinke muur van takken!
Als afsluiter van de dag werden nog de nodige stukken
Amerikaanse eikenhout geselecteerd waaruit de Doolbank
geboren zou worden.
Maarten was de vakman van dienst en op 26 november, weerom
bij het ochtendgloren (opnieuw droog weer, dank u weergoden!)
werden de onderdelen in elkaar gezet op de juiste plaats. In
de gehele bank zit niet 1 stukje metaal of plastiek! Alles is
bevestigd met behulp van houtpennen, op maat en met de hand
vervaardigd.
Als u gaat wandelen in het Doolbos
en u komt voorbij de Doolbank
nodigen wij u uit om even te gaan
zitten. Geniet van het uitzicht en
de omgeving en hou u niet in om
een stuk vakwerk te bewonderen…
al zeggen we het zelf!
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Algemene Ledenvergadering

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering voor alle leden
van onze afdeling gaat door op zaterdag 11 februari 2017, om
14:00 uur aan Den Dool.
Wij starten met een wandeling doorheen het Doolbos en houden
een borrel-stop bij onze nieuwe bank, vanwaar u een mooie kijk
heeft over de Doolweide en de Brouwerij Ter Dolen.
Na de wandeling verbroederen we met een lekkere Ter Dolen in
het bovenzaaltje van de kasteelbrouwerij De Dool. We geven
wat uitleg over het voorbije jaar en kijken vooruit naar het nieuwe
jaar!
Afspraak dus op zaterdag 11 februari 2017 om 14:00 uur voor de
wandeling of om 15:00 uur voor de vergadering in de Dool,
Eikendreef in Helchteren. Inschrijven is niet echt nodig maar
organisatorisch toch interessant, al is het om te weten hoeveel
kaasbollen we moeten bestellen.
wieskee@yahoo.com
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Viering 10 jaar Natuurpunt Ho-He
Op woensdag 18 april 2007 werd overgegaan tot de stichting van
de afdeling Houthalen-Helchteren van Natuurpunt.
U leest dit juist: onze afdeling bestaat reeds 10 jaar. Spijtig
genoeg is er niemand van het oorspronkelijke bestuur nog actief
in de afdeling, sommigen zijn overleden, anderen verhuisden of
kregen het te druk met andere zaken…
Het huidige bestuur vindt echter dat we toch iets moeten doen
om ons tienjarig bestaan te vieren. Daarom nodigen wij iedereen
uit voor een feestelijke bijeenkomst aan …natuurlijk “De Dool”,
ons erkend natuurreservaat. Na een officiële “inwijding” van
onze bank langs het wandelpad, wandelen we terug naar het
kasteel om iedereen te trakteren op een goej pint!
Dit feest gaat door op 14 mei 2017.

Workshop nestkasten maken
Op zondag 26.02.17 14:00 uur: afspraak in het atelier ( naast
de imkerij) van het bezoekerscentrum van Limburgs Landschap
in Hengelhoef voor de jaarlijkse workshop nestkasten maken
voor vogels. Er is ook de mogelijkheid voor het maken van een
insectenhotel. Voor 5 euro (6 euro voor niet-leden) knutselt u
eigenhandig uw nestkast in elkaar. Er is keuze tussen
verschillende types.
Deze workshop wordt
georganiseerd samen met
Limburgs Landschap vzw.
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Vlindertentoonstelling
Naar aanleiding van ‘De Week van het Insect’ organiseert
Limburgs Landschap vzw i.s.m. Natuurpunt HouthalenHelchteren van 19 tot 28 mei 2017 een vlindertentoonstelling in
Houthalen-Helchteren.
Insecten roepen bij sommige mensen negatieve gevoelens op…
Een vervelende vlieg in de keuken of de zoveelste muggenbeet
op een warme zomeravond. Als we wat dichterbij kijken zien
we echter dat deze kriebelbeestjes heel erg nuttig zijn in onze
samenleving. We kennen allemaal wel de bij die honing maakt, of
een rups die haar cocon spint van pure zijde.
Maar wist je ook dat wespen ingezet worden bij het opsporen van
lijken? Dat er insecten zijn die explosieven vinden?
Vlinders van of op papier?
Of we nu fan zijn van insecten of niet, over 1 ding zijn de meeste
mensen het wel eens: vlinders zijn mooie insecten. Met hun
breekbare, geruisloze vleugels sieren ze tijdens de lente onze
tuin. Ze fladderen rond als kleine papiertjes en hebben de
mooiste kleuren. Vlinders spreken tot de verbeelding.
Daarom kiest de organisatie voor een onconventionele
tentoonstelling. We rekenen hiervoor op jong en oud! Wie
kan iets tekenen, bouwen, knutselen, schilderen,…over deze
schoonheidskoninginnen? Wil jij een fantasievlinder maken in
klei, hout of een ander materiaal? Een verhaal schrijven of ben je
stiekem een vlinderfluisteraar?
Breng dan tussen 15 en 18 mei 2017 (tussen 9u en 17u) je
werk naar het secretariaat van Limburgs Landschap vzw:
Domherenhuis, Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder.
Op vrijdag 19 mei om 20u opent de tentoonstelling en ontpoppen
alle werken in het Kerkje van Laak, Kleine Heresteeg 122, 3550
Houthalen-Helchteren.
Op 20,21,27,28 mei kan je de expo bezoeken vanaf 14u tot 16u.
Meer info: www.limburgs-landschap.be
Patricia Willems, patricia.willems@limburgs-landschap.be 011530251
Wieske Engelen, wieskee@yahoo.com 0486987390
Jürgen Becherer, jurgen.becherer@jubeco.be 0477259899
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Bospaddestoelen à la carbonara
Het volgende receptje is gebaseerd op een mengsel van
cantharellen, eekhoorntjesbrood, berkenboleet en kastanjeboleet
zoals kundig en met de nodige kennis geplukt door de te vroeg
van ons heen gegane Emiel van Put .
Aangezien een dergelijke kennis van paddenstoelen zeldzaam is,
is het dan ook aan te raden een bospaddenstoelenmengeling te
gaan kopen in plaats van te plukken.
Dus:
1)
Ga naar de winkel om zeer zeker eetbare
bospaddenstoelen te kopen
2)
Verder nodig: sjalotten, spekjes en wat boter
3)
Sjalotten fijnsnipperen en paddestoelen in stukjes snijden
(niet té klein, het is leuk als je nog herkent wat je aan het
eten bent)
4)
boter in de pan smelten, sjalotten erbij samen met de
bospaddestoelen en laat maar stoven
5)
opdienen met donker brood en smullen maar!
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Bospaddestoelen à la carbonara
Wat je mag weten over boleten
Eekhoorntjesbrood
Een echte consumptie-boleet! Wordt verkocht in gedroogde
vorm en ondere andere veel gebruikt in de Italiaanse keuken
waar ze gekend zijn als porcini. De hoed heeft een
licht- tot donderbruine kleur, soms ook wel wat gelig
of rood van tint. Komt voor langs lanen en in loof- en
dennenbossen en heeft een symbiotische relatie met
de inlandse en Amerikaanse eik.
Berkenboleet
Groeit (natuurlijk) vooral bij berken, op heide en andere
zuurdere gronden. Grijsbruine hoed en de paddenstoel
krijgt bij het bakken jammer genoeg een minder
smakelijk uitziende zwarte kleur, maar laat dat je niet afschrikken.
Dit blijft een smakelijk hapje.
Kastanjeboleet
Deze eetbare paddenstoel met bruine hoed kom je, net
als bovenstaande paddenstoelen, tegen in naald- en
loofbossen of in groepjes bij dennen en fijnsparren.
De kastanjeboleet heeft een zachte smaak. De buisjes
van de kastanjeboleet zijn licht gelig en verkleuren na aanraking
onmiddellijk inktblauw. Het vlees van deze boleet wordt ook
blauw na blootstelling aan de lucht…. Het is een koukleumpje.
Cantharel
Ook gekend als hanenkam. Dit is geen boleet maar
behoort tot de soort ‘dooierzwam’. Eetbaar met een
licht peperachtige smaak. Kleur varieert van wittig, geel
tot oranje. Vind je niet zo heel veel meer omdat zoveel
mensen ze plukken. Staat liefst op zure zandgronden
in naald- en loofbossen. Cantharellen kunnen niet gedroogd
bewaard worden en worden daarom voor bewaring vers
ingevroren.
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Lentewandeling in Elsloo
Het bronnenbos van Elsloo verrast ons elk jaar opnieuw. Soms
staan er duizenden witte bosanemoontjes (soms gele) in bloei,
soms overweldigt de daslook. Maar er is één zekerheid: de
wandeling is prachtig. Sedert een paar jaar kan je er ook een
beverburcht bewonderen (het wandelpad is er speciaal voor
omgelegd). Het is zeker dat we er muskuskruid en goudveil
tegenkomen, en nog veel meer bijzondere planten…
We spreken op paasmaandag
17.04.17 af op de carpoolparking
van Houthalen om half tien, of aan
het Kasteel van Elsloo om
10:00 uur, voor een wandeling van
ongeveer twee uur.

Moord in de poel
Oei, er is een moord gebeurd in de poel van het
bezoekerscentrum van Hengelhoef…we vinden een dood
waterdiertje. Wie heeft dit vermoord?
Dit is een detectivespel naar het leven in en rond een poel. We
leren bij over de waterbewoners en de natuur in en rond de poel.
En wie eet wie in zo een gemeenschap?
Dan wandelen we naar de Roosterbeek en scheppen daar ook
naar waterdiertjes.
Deze activiteit gaat door in het krokusverlof op woensdag 1
maart 2017, om 14:00 uur.
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Wat deden we in 2016
06.02.16 Algemene vergadering aan Doolbos
21.02.16 Workshop nestkasten, Hengelhoef
18.03.16 Kijk op maan en sterren, Hengelhoef
19.03.16 zwerfvuil rapen, Doolbos
28.03.16 wandeling bronnenbos Elsloo
02.04.16 beheerswerken Klein Zwart Water
20.21.22./05 +28.29/05/16 tentoonstelling Kerkje van Laak,
fotowedstrijd Kunst van de natuur
09.07.16 beheer Heihuiskens
24.09.16 beheer Doolbos
25.09.16 Dag van de Weyers Kelchterhoef
12.11.16 Plantenverkoop “planten van hier”
19.11.16 Natuurbeheer Heihuiskens
17-18.12.16 Infostand kerstmarkt Houthalen-centrum

Digitaal of gedrukt?
Wenst u het ledenblad elektronisch te ontvangen, en al dan niet
ook op papier? Mail, bel of schrijf naar onderstaand adres en aan
uw wens wordt voldaan. Ook wanneer u het blad gewoon met de
post wil ontvangen is het interessant om uw mailadres door
te geven. Wij houden u dan graag op de hoogte van eventuele
bijkomende programmapunten of helpen u herinneren aan
geplande activiteiten. Vraag dus vrijblijvend uw “wekkertjesmail”
aan het secretariaat.
Hofstraat 58, B3530-Houthalen
Wieske Engelen - wieskee@yahoo.com - 0486987390
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Natuurpunt Houthalen-Helchteren wordt gesteund door:

Natuurpunt Houthalen-Helchteren steunt:

Oxfam Wereldwinkel Houthalen-Helchteren
Openingsuren: Maandag: Gesloten, dinsdag: 13:30 - 17:00, woensdag: 13:30 - 17:00,
donderdag: 13:30 - 17.00, vrijdag: 13:30 - 17:00, zaterdag: 10:00 - 18:00,
zondag: Gesloten.

