Noteer alvast in uw agenda!
In de komende lente willen we de aandacht vestigen op de vogels in onze
tuin. De kinderen van Grote Spouwen en Rosmeer zullen in februari les
krijgen over tuinvogels en hun eigen nestkastjes bouwen op school. Om
dit project af te sluiten willen we u uitnodigen voor een wandeling in het
teken van vogels.
De wandeling start zondag 27 april om 9 uur op het kerkplein van Grote Spouwen. We wandelen naar de Millennium-boomgaard op de grens
tussen Spouwen en Rosmeer. Daar ontmoeten we de deelnemers van
Rosmeer en sluiten we het vogelproject voor de kinderen af met een
wedstrijdje. Voor iedere deelnemer voorzien we soep, notenbrood met
sjroep van Spaân én warme chocomelk.
Het zou ons en de kinderen plezieren als u met velen aanwezig bent.

Pluim van het jaar
Natuurpunt wil jaarlijks iemand in de bloemetjes zetten omdat hij of zij iets
opvallend heeft gedaan of een project heeft
gerealiseerd dat de natuur of het landschap
ten goede komt. De aanleg van een bijzonder
natuurvriendelijke tuin, het planten van hagen, houtkanten of een bosje. Zelfs het herstel
of het onderhoud van klein historisch erfgoed
zoals veldkruisen of kapellen kunnen in aanmerking komen. Tijdens de laatste bestuursvergadering van Natuurpunt werd de eerste
laureaat van “De pluim van het jaar” gekozen.

De pluim van het jaar 2013 gaat naar !
de familie Wilfried Schols–Lambrix, Riemsterweg, uit Grote Spouwen.
Sinds een paar jaar maakt de familie Schols werk van de aanplant van een
heus bosje van circa 15 are op hun privégronden bij hun woning. Zonder
meer veel natuurvriendelijker dan dit zelfde perceel in te richten als een
gazon dat wekelijks een beurt met een lawaaierige zitmaaier nodig heeft.
Kindertasjes op wacht bij een Natuurpunt boomgaard, terwijl de klein mannen
ons een handje helpen.
***

Oproep!

Wie bewaarde het eerste Krantje?

“Het Krantje” bestaat bijna 25 jaar. In de lente verschijnt het 100ste nummer van “Het Krantje”. Wij gaan dat zeker niet onopgemerkt laten voorbij
gaan. Is er nog iemand van onze trouwe lezers die het eerste “Krantje”,
uitgegeven in de eerste maanden van 1989, nog in zijn bezit heeft? Want
dat is het enige krantje dat ontbreekt in ons archief. Het zou schitterend
zijn moest iemand dat nog kunnen opduiken en ons bezorgen. Nu al onze
dank !!
In volgende editie bladeren we even door ons archief en nemen u mee
terug in de tijd.

Natuurpunt zal de winnaar van deze pluim eerdaags een gepast cadeautje
overhandigen. Proficiat en bedankt voor deze daad van ‘goei goesting’!
Overigens als ieder van ons zijn eigen tuin natuurvriendelijk zou inrichten
en dan bouwen we samen in Spouwen en Amelsdorp een natuurgebied van
circa 40 ha of maar liefst 80 voetbalvelden. Dat is ruim groter dan ons natuurgebied de Molenbeemd in Spouwen-Membruggen dat 28 ha groot is.
We kijken nu al uit naar initiatieven die in aanmerking komen voor de volgende “Pluim van het jaar”.

