Natuurpunt Beringen

Info over het boek:

Natuurpunt Beringen is heel trots om u dit boek
te mogen voorstellen.

544 pagina’s - 34 x 24 x 3 cm
Ingebonden met harde kaft

Natuurpunt Beringen is een vrijwilligersvereniging, ondersteund door professionelen van Natuurpunt vzw.

Kostprijs:

Onze vereniging besturen, activiteiten organiseren, natuurbeheerwerk plannen en uitvoeren,
aan natuurstudie doen, groepen gidsen, de redactie verzorgen van het tijdschrift en de website, de koeien voederen... allemaal taken die
worden uitgevoerd door onze vrijwilligers.
Misschien heb je zelf ook zin om je in te zetten
voor de natuur? Laat dan zeker van je horen en
bel ons op het nummer 011 45 01 92 of mail
naar natuurpunt.beringen@telenet.be
Meer info over Natuurpunt Beringen vind je op
onze website: www.natuurpuntberingen.be
Hans Van den Bossche
voorzitter Natuurpunt Beringen

€ 40 exclusief verzendingskosten
€ 36 voor NP-leden
€ 14 verzendingskosten binnen België.
Verzenden naar het buiteland: neem contact op
met natuupunt.beringen@telenet.be

Aankoop:
Rechtstreeks te verkrijgen bij:
Vlaams bezoekerscentrum ‘De Watersnip’
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen
Website: http://www.dewatersnip.be
Te bestellen via Natuurpunt Beringen
Maak € 40 (NP-leden € 36) over op het bankrekeningnummer van Natuurpunt afd. Beringen,
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen
BE09 9791 3256 5457
Met vermelding van:
Afhaalpunt/opsturen naar
Lidnummer NP-leden

Afhaalpunten:
Vlaams bezoekerscentrum ‘De Watersnip’
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen
T| 011 45 01 91
E| watersnip.anb@vlaanderen.be

Het historische landschap in het
licht van de plaatsnamen

Bezoekerscentrum Kiewit
Putvennestraat 112, 3500 Hasselt
T| 011 24 60 20
E| bc.kiewit@natuurpunt.be

Meer info:
E-mail: natuurpunt.beringen@telenet.be
V.U. Natuurpunt Beringen, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen

Cultuurhistorisch boek

Procesbundels van de grensbetwistingen met Hechtel

Duizenden namen hebben onze voorouders
gebruikt voor het benoemen van gebouwen,
eigendommen, opvallende landschapselementen … allemaal hebben ze een betekenis.

Het boek

Word lid van Natuurpunt

2500 plaatsnamen, alleen voor Koersel! Ze
worden allemaal verklaard en de meeste
ervan kunt u terugvinden op de kaarten
achteraan in het werk.

Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun
natuurlijke omgeving in Vlaanderen. Zodat we
nu én in de toekomst van de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we méér natuur
beschermen! Het lidgeld bedraagt 24 euro per
jaar voor het hele gezin.

Maar het boek is meer dan dat. In de archieven waar de namen gevonden werden, stond
dikwijls nog meer interessante informatie.
Ging het om een hooiland, een dennenbos, een
stuk heide of een moestuin? Maar heide bleef
niet altijd heide, loofbos verdween en hoogveen werd afgegraven. Dit alles vindt u terug
in het boek, dat ook rijk geïllustreerd is met
talrijke kaarten en foto’s.

Spiekelspade, een groot landbouwdomein
tussen Koersel en Hechtel, werd in de 12de eeuw
een leen van de abdij van Averbode. Er bestond
een hechte band tussen Averbode en Koersel:
de abt stelde niet alleen de pastoors aan, maar
had er ook talrijke bezittingen.
Neusenberg: een van de vele bergnamen in
Koersel, naast de Pikkelberg, de Bekelerenberg,
de Galgenberg en de Zeikberg. De Neusenberg
was een duin in de heide dat als grenspunt
diende met Beverlo en Paal.
Onze voorouders vreedzame mensen? De dikke
procesbundels hierboven bewijzen het
tegendeel! Grensbetwistingen met Hechtel
waren schering en inslag.
Eeuwenlang werden in de talrijke vijvers in
Koersel en Stal vissen gekweekt. Kent u de
Lemmenswijers nog of weet u waar het
“Hespenvijvertje” zijn naam aan dankt?
Deze en nog veel meer verhalen kunt u lezen in
het boek: meer dan 2500 in totaal!

Foto van het gebied gelegen tussen Linke- en
Rechtestraat, Zonstraat en Middenstraat. Het
kreeg de naam “Langven” bij de ontginning van
veen.Nadat het veen in de 14de eeuw afgegraven was, werd het Langven als viskweekvijver
ingericht. In de 2de helft van de 16de eeuw
werd de vijver omgezet in grasland en ten slotte
werd het een akker.
Het Langven lag “op inde van corsel”, wat noordelijker lag het Breedven. Tussen het Langven
en het dorp stond o.m. de “schuttersgeer” met
de schutterskamer. Vlakbij stond het huis “de
lesten stuyver”, maar ook de linde waar het
jaargeding plaatsvond.

Als lid ontvang je:
• Een welkomstpakket met onze fraaie Natuur.
gids met 66 uitgestippelde wandelingen en
fietstochten in de mooiste natuurgebieden
van België.
• Vier keer per jaar ons ledenmagazine Natuur.
blad boordevol informatie over de natuur.
• Informatie van je lokale afdeling over de
natuur en activiteiten in je buurt.
• De mogelijkheid om met het gele gezin
gratis deel te nemen aan geleide
     wandelingen en fietstochten van Natuurpunt.
• Een lidkaart die je recht geeft op 10% korting in de Natuur.winkel (op verrekijkers,
boeken, nestkasten …).
• Korting bij onze partners: 5% bij A.S.
Adventure en 10% bij Torfs Schoenen.
Voorwaarden en meer voordelen op
www.natuurpunt.be/korting.
Schrijf je lidgeld (€ 24 per jaar) over op
BE17 2300 0442 3321 – Natuurpunt – Coxiestraat
11 – 2800 Mechelen met vermelding ‘Nieuw lid’
of vul het bericht van domiciliering in. Meer info
vind je op www.natuurpunt.be/lidworden.
Of spring eens binnen in het Vlaams bezoekerscentrum “De Watersnip”, Grauwe Steenstraat
7/2, 3582 Beringen
www.dewatersnip.be

