20 RESERVAATSPROJECTEN: 1 PROJECTNUMMER 3997
OF EEN BENEFIETSPAGHETTI-AVOND: GEEF KLEUR
AAN HET LANDSCHAP

Op zaterdagavond 29 november 2003 houdt jouw afdeling Velpe-Mene haar
negende spaghetti-avond. Niet zomaar een etentje maar een benefietavond om
de reservatenaankopen in je afdeling te kunnen financieren. Zoals je weet
probeert onze afdeling kleur aan het landschap en aan onze streek te geven door
een actieve reservatenverwerving en -beheer. En met succes! We beheren al een
twintigtal gebieden, zoals de Snoekengracht, Rosdel, Meldertbos, voor een
totale oppervlakte van meer dan 300 ha. En of deze gebieden kleur aan het
landschap geven! Denk maar aan de 6000 bloeiende orchideeën in de
Snoekengracht. Er duiken voor Vlaanderen nieuwe soorten op, bijvoorbeeld het
bleke bosvogeltje in het Rosdel. Kevers die men al sinds meer dan 50 jaar in
Vlaanderen uitgestorven waande, blijken er terug voor te komen. Zwartenbos en
Koebos/Langenbos zijn gebieden die ook door Europa erkend zijn omwille van
hun unieke plantengroei. Sinds ons beheer zijn de zeldzame soorten zoals gele
en blauwe zegge sterk toegenomen. Kortom, de beheerde natuurgebieden
zorgen voor variatie in het landschap terwijl daarbuiten de soorten van het
cultuurlandschap steeds verder achteruitgaan.
Deze natuur is er niet alleen voor de zeldzame soorten maar ook voor jou,
de mensen in deze streek. Een volledig overzicht van de reservaten binnen de
afdeling is te vinden op www.velpe-mene.be
Ook in de toekomst willen we doorgaan met de verwerving van gebieden in de
streek. Kleur geven aan het landschap. Maar reservaten aankopen kost geld.
Daarom verwachten we alle mensen met een hart voor natuur op onze negende (
jawel, negende) spaghetti-avond zaterdag 29 november vanaf 17u in het
cultureel centrum van Boutersem, Kerkomsestraat. We maken er een leuke en
gezellige ontmoeting van. Jij komt toch ook?
Lukt dat niet, geen nood, want je kan ook op een andere manier het
reservatenproject van de afdeling steunen, namelijk door een gift over te
schrijven op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt met
vermelding projectnummer 3997 (velpe-mene)
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LEDENVERGADERING MET KAASBUFFET
Natuur geeft kleur aan het landschap,
inzet Bij Velpe-Mene geeft kleur aan je leven
Al enkele jaren hebben we de traditie om een boeiende ledenvergadering te
combineren met een gezellig samenzijn. Twee jaar geleden in Opvelp en ook
vorig jaar in het kasteel van Meldert waren we met meer dan 60 aanwezigen.
Vorig jaar was er een wijnproeverij nu een receptie met een kaasbuffet.
Intussen is de afdeling sterk gegroeid: van een 500-tal leden eind 2001 tot 821
leden eind oktober 2003. We verwachten die avond dus vele leden die
geïnteresseerd zijn in de werking, maar ook alle vrijwilligers die in de loop van
de laatste jaren meegewerkt hebben in de afdeling en in de reservatenteams, of
deelnamen aan de wandelingen. Kortom, we verwachten alle mensen die in het
verleden mee de vereniging Natuurpunt Velpe-Mene hier in deze streek
maakten, én alle mensen die in de toekomst op één of andere manier mee willen
werken aan het project om kleur te geven aan het landschap in onze streek.
Natuurpunt Velpe-Mene bestaat uit een uiteenlopende groep van mensen, zowel
jongeren als anciens die al een tijdje bezig zijn rond natuur & landschap. We
lukken maar in onze opdracht als een grote groep nieuwe mensen met een hart
voor natuur naar de ledenvergadering komt: gewone mensen die op een prettige
en zinvolle wijze invulling willen geven aan hun vrije tijd. Kortom een beetje
kleur geven aan je leven.
Als we terugblikken op het jaar 2003 dan zien we voor het tweede jaar achter
elkaar een belangrijke ledengroei en een zeer goede opkomst voor de
verschillende activiteiten: een succesvolle academische zitting en wandeldag op
de Dag van de Aarde te Willebringen op 27 april (500 deelnemers), de intussen
klassieke orchideeënwandeling in de Snoekengracht met een 150 deelnemers,
een overrompelende Open Monumentendag onder het thema ‘Ontdek het
ingeslapen park’ te Meldert met 6000 aanwezigen. Daarnaast waren er nog 53
andere publieksactiviteiten. Rond de 20 reservaten in de afdeling kwamen echte
beheersteams tot stand. Dagelijks volgden we het natuurbeleid in de regio. Dat
was het geval voor de ruilverkaveling Willebringen en de ruilverkaveling
Vissenaken, maar ook voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de
gemeentelijke structuurplannen.
Er is zoveel zinvols te doen, inzet in de afdeling kan kleur geven aan je leven.
Kom dus naar de ledenvergadering van zaterdag 10 januari in Opvelp.
Detailprogramma op www.velpe-mene.be
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WANDELINGEN VAN DE MAAND GEVEN KLEUR AAN JE LEVEN
Voor 2004 is weer een boeiend activiteitenprogramma opgezet met vele
wandelingen, excursies, werkdagen in de reservaten. Alles samen meer dan 89
breed aangekondigde activiteiten met 48 wandelingen en excursies, een 6-tal
kinderactiviteiten, 12 natuurstudieactiviteiten, 3 cursussen, 15 werkdagen in de
verschillende reservaten en nog een 5-tal grote binnenactiviteiten (spaghetti,
quiz, fuif, medewerkersbarbecue, ledenvergadering). Dit allemaal binnen de
afdeling en goed gespreid over de 5 gemeenten. Het activiteitenprogramma is
steeds te vinden op www.velpe-mene.be of telkens in de regio-blz van het
tijdschrift Natuur en Landschap.
We hebben buiten de drukke periode elke maand een of twee wandelingen van
de maand in de kijker gesteld. Samen 10 wandelingen . Deze wandelingen zijn
lage drempel-activiteiten waar we telkens iets bijzonders van natuur en
landschap in de kijker stellen.
Voor het eerste trimester van 2004 zijn de wandelingen van de maand:
• Zondag 11 januari en Zondag 8 februari : 10 u Kerk van Meldert.
Thema: Rode kelkzwammen in Meldertbos resp de Menevallei.
Naargelang de stand op dat moment zal de aandacht ofwel naar de
prachtige landschapswandeling in de Mene-Jordaanvallei en/of
Meldertbos uitgaan.
• Vrijdagavond 20 februari: 19u30 CC De Borre te Bierbeek
De klassieke uilenwandeling langs de rand van Meerdaalwoud. Succes
en belangstelling verzekerd.
• Zondag 14 maart: 14u3O HIVA Pellenberg
Vroege lentewandeling in het Koebos-Langenbos. De eerste
lentekriebels en hopelijk ook de eerste lentebloeiers. Nergens zie je zo
goed hoe beheer kleur kan geven aan het landschap als in de prachtige
beheerde percelen in Koebos. Vorig jaar kwam ook het Langenbos erbij:
een kans tot kennismaking dus.
• Zondag 21 maart: 10 u St Maartenskerk Vissenaken
Lentewandeling in de Rozendaalbeekvallei. Laarzen
Daarnaast zijn er de grote publieksactiviteiten in het kader van de campagne
‘Natuur geeft kleur aan het landschap’.
Op 4 april gaan we met een grote startactiviteit en een wandel- en fietsdag van
start in Bierbeek. Op 13 en 15 mei gaan we orchideeën kijken in resp. het
Aardgat en de Snoekengracht. Op 5 juni gaan we naar de wulpen luisteren en de
knolsteenbeek bekijken in de omgeving van de Paddenpoel. Op zondag 27 juni
gaan we kennismaken met het natuurgebied langs de oude spoorwegberm en de
Getevalleit te Rommersom op de grens van Tienen en Hoegaarden.
Lid zijn van Natuurpunt Velpe-Mene geeft kleur aan je leven.
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OP NAAR 1000 LEDEN VELPE-MENE IN 2004! of wordt het 2005 ?
Als iemand eind 2001het streefcijfer van 1000 leden tegen eind 2004 zou
vooropgesteld hebben, dan hadden we die persoon zonder meer een dagdromer
genoemd. Amper twee jaar later komt dit magische getal heel dicht bij. Zoiets
gaat niet vanzelf. Dank zij de inspanningen van het ledenwervingsteam van de
afdeling, van de gemeentelijke kernen in Tienen, Hoegaarden, Glabbeek,
Boutersem en Bierbeek, maar ook van de leden lijken die 1000 nu haalbaar voor
eind 2004 of 2005. De afdeling Velpe-Mene is binnen Natuurpunt een sterke
ledengroeier geworden.
Leden werven is echter geen doel op zich. Als afdelingsbestuur stellen we wel
als doel om een open vereniging te zijn en ons te richten naar het brede publiek
en alle mensen met een hart voor natuur. We willen op een aangename manier
bezig zijn met een streekproject. Dat is er én voor meer natuur en landschap én
voor de mensen in de streek. Kortom, om kleur te geven aan een streek.
Velpe-Mene staat ook voor leuke activiteiten in een vereniging waar mensen
van het leven en van de streek houden. Natuur kan ook kleur geven aan je leven.
Nieuwe leden en ledentrouw zijn dus een barometer om te zien of we goed bezig
zijn. Als je vindt dat dat inderdaad zo is, hernieuw dan je lidmaatschap, of beter
nog: domicilieer je lidmaatschap, werf ook een buur of een kennis om mee lid te
zijn van onze toffe vereniging.
Om te domicilieren of een nieuw lid aan te brengen, kan je een
domicilieringsformulier gebruiken dat te vinden op onze website www.velpemene.be . Print het uit en stuur het op naar het secretariaat van Natuurpunt in
Mechelen of geef het af op één van onze grote activiteiten zoals de spaghettiavond, de Dag van de natuur of de afdelingsvergadering. Elk nieuw lid krijgt
gratis de landschapskrant met 10 wandelingen uit de streek.
Enkele cijfers
Aantal leden van de afdeling
• eind 2001: 513
• eind 2002: 692
• streefcijfer 2003: 800 à 850, bereikt in oktober: 821
Aantal leden gedomicilieerd
• eind 2002: 264
• streefcijfer 2003: 350, bereikt in oktober: 35O
Aantal nieuwe leden van de afdeling in 2002: 204; oktober 2003: 176
Aantal leden rechtstreeks geworven door de afdeling: 202; oktober: 185;
Niet–hernieuwde leden, verhuis en overlijden in 2002: 76; oktober 2003: 86
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VELPE –MENE GAAT OP HET WEB
Heb je de website van de afdeling ( www.velpe-mene.be ) al bezocht? Niet
zomaar een website maar een site die echt actueel is en je op de hoogte houdt
van het reilen en zeilen in Velpe-Mene-land. Met een overzicht van de
actualiteiten en attractieve activiteiten. Je vindt er alles over de vereniging, de
beheerde natuurgebieden met kaartjes en foto’s, natuurstudie en landschap, en
onze standpunten. Alle 89 activiteiten voor 2004 zijn overzichtelijk opgenomen.
Allerlei documenten zijn consulteerbaar en afdrukbaar.
Reeds in de eerste periode hadden we meer dan 500 bezoeken per maand.
Ben je benieuwd: ga dan onmiddellijk www.velpe-mene.be bekijken en zet deze
site bij je favorieten. Van hieruit kun je via een link naar Natuurpunt en naar alle
natuursites in Vlaanderen en Nederland.
Vanaf de tweede helft van december staat het verslag van 2003 en het
werkingsprogramma 2004 op het web en kunnen alle leden elektronisch hun
mening geven.
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Elementen van de frontpagina
• onder Medewerkersblad: ‘voor leden van Velpe-Mene’ toevoegen
• dan het blok van teasers:
o Geef kleur aan het landschap, geef kleur aan je leven
o Afdelingsspaghetti, Boutersem, zaterdag 29 november
o Afdelingsquiz, Bierbeek, vrijdag 12 december
o Ledenvergadering en receptie met kaasbuffet, zaterdag 10 januari
o Winterwandelingen zie www.velpe-mene.be
www.velpe-mene.be/forum is een discussieforum waar meningen kunnen
uitgewisseld worden of mededelingen gedaan worden Dit forum is er speciaal
voor alle medewerkers en leden van de afdeling Velpe-Mene. Op dit ogenblik
zijn er levende discussiefora rond volgende thema’s: de werking van de
afdeling, de website en de inhoud ervan, de reservaten. Andere fora kunnen door
leden aangebracht worden. Velpe-Meners kunnen de inhoud van het forum
bekijken, voor mee te discussieren moet je je laten registreren bij de moderator .
Er is geen link tussen de website van de afdeling( www.velpe-mene.be) en het
discussieforum ( ........./forum) dat eerder gericht is naar de medewerkers en de
actieve leden die hun mening kwijt willen en mee willen discussieren. Boeiende
discussie.
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