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Verder in dit krantje :‘wie krijgt de Pluim van het Jaar?’

Het Krantje’ vanaf nu ook huis aan huis in Rosmeer
Beste lezer,
Voor de inwoners van Rosmeer is het de eerste keer dat dit Krantje in de
bus valt. In Spouwen en Amelsdorp is dit ondertussen al 25 jaar een vertrouwde verschijning. Vier maal per jaar brengen we kleiner en soms ook
groter lokaal nieuws over de natuur dicht bij huis en over milieudossiers.
Niet in het minst is in het Krantje ook plaats voor de initiatieven van Natuurpunt. Initiatieven die bedoeld zijn om het landschap en de omgeving
waarin we leven en werken natuurrijker en dus mooier en genietbaarder te
maken.
Dit huis-aan-huis krantje heeft ons geleerd dat: ‘zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen’ onze inzet voor natuur en landschap dicht bij de
mensen heeft gebracht. Zo bouwden we zeker in Spouwen een stevig
draagvlak uit voor landschapszorg. Het feit dat circa 80 gezinnen in Spouwen en Amelsdorp lid zijn van Natuurpunt is daarvan en goede illustratie.
Met ongeveer 15 vrijwilligers zetten we ons al jaren in voor onze leefomgeving. In Spouwen en Amelsdorp zijn de Natuurpunt-realisaties bekend. Ze
zijn talrijk: het herstel van oude voetpaden, de aanleg en het onderhoud
van hoogstamboomgaarden zoals de Millennium-boomgaard tussen Rosmeer en Kleine-Spouwen. Alles samen heeft Natuurpunt
SpouwenAmelsdorp ongeveer 360 fruitbomen in beheer in verschillende weilanden .
Voor een natuurvriendelijke begrazing van een aantal percelen wordt goed
samengewerkt met enkele landbouwers! Er is de aanleg van houtkanten
zoals bijvoorbeeld in Kammerdel (Op de bos zeggen ze in Rosmeer), de
aanleg van enkele poelen, de aankoop en het beheer van gronden in het

Natuurgebied Molenbeemd, de aanplant van minstens vier hectare nieuw
bos (jaren ’90) en dat in nauwe samenwerking met een landbouwer en het
gemeentebestuur. Dan hebben we het nog niet over een reeks realisaties
die we samen met anderen in gang hebben gezet: denk maar aan de gemeentelijke subsidies voor hagen, poelen enz. En wie kent niet het Kalverpad en het Geitenpad, twee nog altijd druk bewandelde wandelroutes
die Natuurpunt realiseerde langs de mooiste plekjes van Grote- en Kleine
Spouwen? En, last but not least, is er het sap van Spaân en de succesvolle Sjroep van Spaân. Twee producten uit onze plaatselijke hoogstamboomgaarden. De euro’s die we verdienen met deze producten herinvesteren we
meteen in u en onze leefomgeving.
Vanaf nu zullen dus ook de inwoners van Rosmeer op de hoogte zijn van
onze nieuwe initiatieven, onze seizoenswandelingen en soms ook politieke
ontwikkelingen die invloed hebben op onze leefomgeving en het landschap
waarin we iedere dag leven.
***

Tentoonstelling natuurfoto’s Marcel Moesen in Rosmeer
Marcel Moesen is geboren en getogen in Rosmeer. Met veel passie observeert hij al vele jaren vogels, planten en dieren. In stilte en met veel geduld maakt hij zeer verrassende natuurbeelden in onze streek. Marcel is
zeer bescheiden over zijn werk. Ten onrechte, zo blijkt als je zijn bijzondere natuurfoto’s ziet. Zelfs in zijn eigen onmiddellijke woonomgeving weet
hij prachtige beelden te schieten. Ook de natuur langs de Maas is een van
zijn geliefkoosde onderwerpen. Spectaculaire foto’s van insecten, ijsvogel
en roofvogels in actie, zullen niet ontbreken op deze eenmalige tentoonstelling.
Iedereen is welkom om te genieten van dit ‘natuurtalent’.
•
Wanneer? zaterdag 20 februari van 18:30 tot 22:00 en zondag 21
februari van 10:00-18:00
•
Waar? zaal ‘Eer en Deugd’ Kerkstraat, Rosmeer
•
Inkom: gratis
Een organisatie van Heemkundekring Rosmeer en Natuurpunt.
Citaat: “Ons probleem is dat we in een eindige wereld leven, maar doen
alsof die oneindig is. Gestage materiële groei zonder beperking aan het
verbruik van hulpbronnen en de bevolkingsgroei, is het model dat de beslissers van vandaag hanteren. Deze benadering van de realiteit klopt niet
meer en begint te haperen.
Uit het boek “No Time: verander nu, voor het klimaat alles verandert” van
Naomi Klein.

Jaarlijkse Natuurpunt-avond.
zaterdag 27-02-2016 Zaal Sint-Amandus , Kleine Spouwen
Een gezellige en informatieve avond over de inzet van Natuurpunt in je

Verkoop van Sap en Sjroep van Spaân
Bloesem wordt fruit, fruit wordt sap, of sap wordt sjroep!
Sap: box van 5 liter = 10 euro - box van 3 liter= 7 euro
Sjroep: potje van 450 gr. = 4 euro

de Bever in onze streken. Ook de Otter, een soort die het moet hebben

Onze biologische streekproducten worden u te koop aangeboden.
Wij bedienen u graag bij het St-Amanduscentrum, (St-Aldegondisstraat) te
Kleine-Spouwen

van rust en zuivere riviertjes, komt aan bod.

Zaterdag 13 februari 2016 van 10u tot 13u

eigen regio én een boeiende presentatie over de spectaculaire revival van

Iedereen is welkom (lid of geen lid Natuurpunt).
Programma:
19.30u- 20.00 u. Ontvangst met een welkomdrankje, aangeboden door
Natuurpunt
20.00 Jaaroverzicht werking Natuurpunt en uitreiking van de “Pluim van
het jaar”

Onze vier-seizoens-wandelingen 2016
•
•
•
•

31 januari Winterwandeling in het Munsterbos, gids Ward Cielen
24 april Lentewandeling in Zammelen
31 juli Zomerwandeling in de Maasvallei
23 oktober Herfstwandeling Savelbos in Gronsveld (NL)

20.45u. De terugkeer van de bever en de otter in onze streken!
Gastpreker Kristijn Swinnen, bioloog Univ. Antwerpen.
21.30 u tot … Tijd voor een hapje, een pint, een babbel.
***

Wordt vrijwilliger
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die zich geroepen voelen om af en
toe een handje te helpen bij onze landschapswerken. Meestal werken we
één zaterdagvoormiddag per maand ergens in het terrein. We maken er
altijd een aangenaam gebeuren van. Meer info: 0474/305902.
Je kunt ons werk ook ondersteunen door lid te worden van Natuurpunt
Natuurpunt telt momenteel circa 98.000 leden in geheel Vlaanderen en
dat is hard nodig om onze beleidsmensen bij de les te houden, want natuur wordt nog te dikwijls gezien als een goed om op te gebruiken en van
weinig waarde !
Lid kan je worden door 27 euro over te schrijven op rekening IBAN=
BE17 2300 04423321, BIC= GEBABEBB van Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding ‘Nieuw Lid via Natuurpunt
Spouwen/Amelsdorp’. Meer info: www.natuurpunt.be
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Winterwandeling
Zondag 31 januari Munsterbos
Het Munsterbos, dat delen van Bilzen en Zutendaal omvat, ligt pal op de
grens van Kempen en Haspengouw. Vandaar de naam ‘Keha’. Daarom kan
je hier nog stukjes heidelandschap ontdekken die je ergens anders in Haspengouw niet meer tegenkomt. Een zestal beken doorsnijdt het natuurgebied van 400 hectaren. Blikvanger is het eeuwenoude vijvergebied dat gevoed wordt door de zuivere Bezoensbeek.
Afspraak om 13.30u op het dorpsplein in Grote-Spouwen
Vertrek wandeling 14.00u op parking speeltuin Munsterbilzen
Gids: Ward Cielen
Onderweg voorzien we een stopplaats met koffie, vlaai en Sap van Spaân.
Stevige wandelschoenen aanbevolen !

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…!
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten
Matrassenland ! 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 212-214
Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394
089/50 36 65
011/23 43 84
www.greven.be

