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Goed nieuws

Naam:……………………………………………………………………………..

De wereld kent veel slecht nieuws. Ook op het vlak van natuur en landschap is daar geen gebrek aan. Echt waar, we kunnen er bladzijden over
vol schrijven. Het zou voor ons misschien enige therapeutische waarde
hebben om een aantal negatieve ontwikkelingen beter te kunnen loslaten. Maar wat brengt het verder bij? We richten ons in deze jubileumeditie van het Krantje liever op het goede nieuws, want dat is wat ons voor-

Zal met ………….volwassenen en ……… kinderen deelnemen aan de
wandeling.
Vertrek O Rosmeer
O Spouwen

uit helpt en wat u als lezer kan inspireren.

afgeven bij:

Herstel hoogstam bij Alden Biesen!

José Lathouwers, Munieckstraat 18, Grote Spouwen of
jose.lathouwers@telenet.be

Naast de enthousiaste deelname van de kinderen uit het lager onderwijs
aan onze actie voor meer natuur in onze tuinen, zie elders in dit krantje,
hebben we met blijdschap vastgesteld dat er in de omgeving van Alden
Biesen, nu eindelijk werk wordt gemaakt van het herstel van boomgaarden. Deze winter werden op de gronden die bij het kasteel horen meer
dan 500 hoogstammige fruitbomen aangeplant door de Vlaamse overheid. Als je vanaf Alden Biesen naar Hoeselt rijdt, kun je er niet langs kijken. Dat is een schitterende stap in de goede richting. Honderden meters
haag zullen in het komende jaar nog volgen. Proficiat aan het Agentschap
Natuur en Bos voor dit werk waar we al zo lang naar uitkijken!

Veronik Moesen, Hoogstraat 16, Rosmeer of
veronik@factory.be

Blondes Winning
Met de steun van:

In de krant van 26 maart lazen we dat er eindelijk een doorbraak is in
het dossier Blondes Winning in Grote Spouwen. Het zal dan toch nog
goed komen met Blondes Winning en hopelijk ook met de aangrenzende
boomgaard die onlosmakelijk verbonden is met dit erfgoed. Een zucht
van opluchting! Wij durfden de afgelopen paar jaar nog amper informeren
naar de stand van zaken in het dossier uit vrees voor aanhoudende negatieve berichten en ontwikkelingen. Zoals jullie weten zijn we als landschapszorgers ook altijd begaan met het bijzondere bouwkundige en andere erfgoed in ons landschap. Eindelijk is er nu goed nieuws!
Dikke proficiat aan allen die in voorbije jaren in dat dossier een constructieve rol hebben gespeeld. Als Spouwenaren die - op weg naar onze’ Natuurpunten’ in de buurt – dikwijls langs de Blondes Winning passeren,
kijken we uit naar de renovatiewerken. We gaan ervan uit dat het een
respectvolle restauratie en renovatie wordt.
José Lathouwers en Lambert Schoenmaekers

