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Brief van Charlie

Vorige maand nam Charlie na meer dan 40 jaar
afscheid
als
voorzitter
van
onze
natuurvereniging. Hierbij een woord van
Charlie:

Heers”. In een later stadium, beginjaren
tweeduizend sloten wij ons aan bij Natuurpunt.
Er is heel veel gebeurd voor de natuur van onze
gemeente.
De goede samenwerking van De Herk Heers met
het gemeentebestuur heeft mooie resultaten
opgeleverd. Denk maar aan de uitbouw van
Egoven in Mechelen Bovelingen, de Knoppel in
Mettekoven, de Waterkuil in Vechmaal, het Kitsdal
in Klein-Gelmen en enkele landbouwakkers om
vogels te beschermen in de winter.
Wij hebben zoveel wandelingen gegidst, mensen
ontmoet, kinderen
de liefde voor de natuur
bijgebracht.
Hoeveel uren hebben wij vergaderd, overlegd,
bruggen gebouwd naar jagers, mountainbikers en
landbouwers.

Meer dan 40 jaar mocht ik voorzitter zijn van de
natuurvereniging De Herk Heers. Die jaren zijn
voorbij gegleden en verdwenen in de plooien van
de tijd..
Het was in de late jaren zeventig, tijdens de periode
dat wij in Zwitserland woonden dat ik de natuur
ontdekte. Terug in Vlaanderen volgde ik de
opleiding voor natuurgids. En toen wou ik mijn
kennis doorgeven en andere mensen enthousiast
maken. Zo ontstond de werkgroep “De Herk –

Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan maar nu is
het tijd om mijn taak door te geven aan jonge
mensen. Ik heb alle vertrouwen in Evi Schroyen,
onze nieuwe voorzitter. Ik wens Evi en de ploeg
van Natuurpunt heel veel succes! Groeten, Charlie
Claesen
Uiteraard blijft Charlie samen met Maj deel uit
maken van ons bestuur en we kijken er naar uit
nog vele jaren samen op hun ervaring beroep te
mogen doen.
In onze volgende Natuur.flits stellen we onze
nieuwe
voorzitter,
Evi
Schroyen
voor.

AKKERVOGELBOSJE VECHMAAL

Een paar jaar geleden kreeg Natuurpunt De
Herk Heers een stukje grond van een gulle
schenker. Het kleine stukje grond is gelegen in
Vechmaal in een open landschap met weidse
akkers.
Ooit was het een moestuin met wat klein fruit, maar
ondertussen was het verwilderd en begon het meer
op een bosje te gaan lijken.
Foto 2: zicht op het akkervogelbosje

Toen De Herk Heers het in handen kreeg, hebben
we ook letterlijk de handen uit de mouwen
gestoken. Als eerste was er een grote opruimactie.
Helaas moesten we vaststellen dat het ondertussen
gebruikt werd door sluikstorters.
We haalden er asbest platen, onderdelen van
auto’s en wasmachines en ook een oude
kraaienfuik uit.
Met dank aan de gemeente Heers, is al het vuilnis
opgehaald
.
Ondertussen werd er nagedacht over de
bestemming van het bosje.
Vermits het bosje in het midden van een
akkervogelgebied ligt, lag het voor de hand dat we
ons daar zouden op richten.
De akkervogels, zoals de geelgors en de patrijs
hebben het moeilijk om te overleven in dit
grootschalig landbouwgebied. Ze vinden er
nauwelijks nog voedsel en nestgelegenheid.
Sommige soorten zoals de grauwe gors zijn voor
90
%
uitgestorven.
Daarom werd er besloten om wat bomen weg te
halen en te kiezen voor doornstruweel met bramen,
meidoorn en sleedoorn. Deze geven meteen
bescherming naar nestgelegenheid toe, vooral voor
geelgors en patrijs.
Willen we deze prachtige vogels in ons landschap
behouden, dan zullen we er moeten over waken
dat deze struweelbosjes niet verdwijnen uit ons
landschap.
Wil je wat meer weten over akkervogels, kom dan
zeker eens mee op pad met De Herk Heers. Op 5
januari is er de 3-koningenwandeling en daar zullen
de akkervogels al zeker aan bod komen.

Foto 3: het akkervogelbosje

Vergeet niet jullie lidgeld te vernieuwen voor
2020.
Voor slechts 30 euro per jaar help je de natuur.
Hiervoor kan je deze link gebruiken:
https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/ver
nieuwen
Bovendien ontvang je viermaal per jaar het
tijdschrift van Natuurpunt nationaal, Natuurpunt
Limburg en de Natuur.flits van De Herk Heers.
Voor alle info kan je met onze plaatselijke afdeling
contact opnemen:
evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692

2020 !!!

AGENDA
Hier beneden vinden jullie onze volledige agenda voor 2020. Maar noteer alvast onze jaarlijkse
Driekoningen wandeling op zondag 5 januari:
De Drie Koningen zochten en vonden een nieuwe weg naar ons. Met koning groen voorop, zetten we in 2020
ons nieuwe reservaat Kitsdal in de kijker! Ontdek samen met ons dit gebied en wees gerust...als je buik
grommelt na al dat wandelen staan er nog pannenkoeken op je te wachten!
Startpunt is buurthuis Klein-Gelmen.
Wie niet mee wandelt, kan rond 16:00u al komen genieten van de pannenkoeken!
Schrijf je in voor deze activiteit via: evi.schroyen@gmail.com

PROGRAMMA DE HERK HEERS 2020:
ONTDEKKEN:
 DRIEKONINGEN zoektocht & pannenkoekenfestijn
Zondag 05/01/20
14u00
Buurthuis Klein-Gelmen
Gratis wandeling - 2 pannenkoeken & ongelimiteerd koffie voor 8 €
Inschrijven voor 2 januari bij evi.schroyen@gmail.com of op 0478/540692
 BLOEIT ER IETS MOOIS?
Ontdek – en determineertocht bloemen en beestjes
Zondag 19 April 2020
14u00
Egoven
Inschrijven via evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692
Gratis
 Mergeldag van natuurpunt Aulenteer i.s.m. Natuurpunt De Herk Heers
01/05/20
13u00 - 17u00
BC Natuurhuis Haspengouw
 DUISTERNISTERRAS:
Zaterdag 23/08/20
21u00
St-Quirinusstraat 18, 3870 Heers
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478540692
 Najaarsparade van fruitjes tot vogeltjes: interactieve ontdekkingstocht in de Knoppel
September 2020 (exacte datum volgt later)
Dorpsplein Mettekoven
17u00
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478540692

 Comedyvoorstelling door Joeri Cortens (Natuurpunt/ Het zijn net mensen)
Zaterdag 28 november 2020
20:00u
Hal 20 Heers
10 € per persoon/ 5 € voor leden natuurpunt
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692

BELEVEN:
Ook in 2020 bieden wij groep – en individuele gidsbeurten in onze gebieden.
Je kan je eigen wandeling, bezoek of tuinsafari reserveren via evi.schroyen@gmail.com of
0478/540692. Voor deze activiteiten vragen we op basis van de groepsgrootte en duur een milde
bijdrage. Met deze bijdrage steun je onze natuurgebieden & activiteiten.
 DE WATERKUIL VECHMAAL
 GEGIDSTE WANDELING NATUURGEBIEDEN HEERS
Meer info: www.natuurpuntheers.be
 GEGIDSTE LANDSCHAPSWANDELING
Meer info: www.natuurpuntheers.be
 TUINSAFARI:
natuurtocht in je eigen ‘habitat’
 Lezing/ presentatie op maat van groepen en verenigingen:
jij geeft aan waarover je meer wil leren, wij zorgen voor een leuke lezing/activiteit

LEREN:
Leer je de natuur liever van dichtbij kennen, door er zelf in aan de slag te gaan? Wel ook dan hebben
we voor jou de geschikte activiteit: sluit aan op een van onze beheerdagen en steek samen met onze
experten de handen uit de mouwen om de natuur al doende te leren kennen en te helpen verbeteren.
Ongeveer een maand voor de activiteit brengen we jullie op de hoogte. Word je graag rechtstreeks op
de hoogte gehouden, stuur dan een e-mail naar evi.schroyen@gmail.com en we zorgen ervoor dat je
geen gelegenheid mist!





Snoeiertjesdag’ Egoven
‘Muizenissen’ in De knoppel
‘Fluitertjesbos’ Vechmaal
‘Fladder-vrij’ Waterkuil Vechmaal

WINTERGEDICHT
vandaag is de wereld in winter gekleed...
vandaag is de wereld in winter gekleed
een vogel vliegt verdrietig door het sneeuwen
en buiten wacht de kou
ik ben vergeten om de herfst te huilen
ik heb niet gejuicht in de lente
mijn plezier om de zomer niet uitgebuit
misschien is de aarde wel omgerold
is de poolgrens verlegd
toen ik sliep
alles wat waar is is anders geworden
wie ben ik nog?
Mischa de Vreede
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