Wat kan jij doen?
Geef een belletje en wordt medewerker van Natuurpunt Spouwen/
Amelsdorp. Je komt terecht in een goed werkende vereniging waar veel
plaats is voor gezellige momenten en plezier. Je kan ons een handje komen helpen tijdens onze maandelijkse natuur-doe-dag. In groep samen
buiten werken: snoeien, hooien, maaien, oogsten,… : altijd ambiance.
Natuurpunt telt nu meer dan 90.000 leden in Vlaanderen.
We hebben ieder lid hard nodig.
Wil je onze steunen en zo de natuur een duwtje geven. Dat kan
door € 24 te storten op rekening van Natuurpunt 230-0044233-21.
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Plantenverkoop!
Plant een plant van hier
Ook dit jaar organiseert Natuurpunt een grote boom- en struikenverkoop.
Doordat we de bestelling van heel veel Limburgers kunnen groeperen tot
één grote bestelling kunnen we goede prijzen bekomen voor een hele
reeks inheemse bomen en struiken. Meer over deze actie en bestelbon
vindt u in de bijlage bij dit “Krantje”. Bestellen vóór 29 oktober!!

De “Sjroepman” komt aan huis !!
In de komende weken zullen we ‘Sjroep’ en ‘Sap van Spaân’ (direct
van onze eigen bodem) aan huis verkopen. Het wordt een opmerkelijke
verkoopsronde. We verkopen zolang de voorraad strekt. Als we niet
in uw straat langs komen betekent dat alleen dat onze voorraad al
uitgeput is.

Herfstwandeling in Kanne
Zondag 7 nov.
Het dorp Kanne heeft vele troeven en is een schitterend wandelgebied. We verrassen u met een afwisselende wandeling van circa 7 km.
Heuvelachtig parcours, ook kinderen kunnen mee!
13.30 u vertrek dorpsplein Grote Spouwen (aan het Kaaf van Spaän)
Onderweg zorgen we voor vlaai en koffie.
Wandelschoenen of laarzen nodig
Iedereen is van harte welkom.
Deelname: gratis voor leden en hun gezin, niet leden € 2

Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.

Als enthousiaste vrijwilligersgroep zorgen wij voor het onderhoud van een aantal boomgaarden in onze dorpen. Natuurpunt Spouwen heeft in uw woonomgeving niet minder dan 300 hoogstammige fruitbomen onder zijn hoede. In de mate van het mogelijke trachten wij ook fruit te oogsten van deze krachtige
hoogstambomen.

Dat fruit is onbespoten en kent vele smaken en variëteiten.
Dit jaar hadden we een goede perenoogst. Wij verzamelden
bijna 3000 kg peren en lieten daar door een ambachtelijke
stroopstokerij in Aubel een heerlijke stroop van maken en
dat zonder enige toevoeging van suikers of bewaarmiddelen.
Krachtvoer voor deze winter, de best denkbare suikers
voor de sporters onder ons en overheerlijk op een pannenkoek of een stevige boterham.
“Sjroep vèr sjeloes op te zien” !
Daarnaast laten we in de komende weken ook fruitsap persen van onze appeloogst. De appeloogst is dit jaar wat minder en dus moeten we nog afwachten
hoe groot onze voorraad biologisch fruitsap zal zijn.
De opbrengst van deze verkoop investeren we in het onderhoud en de aanleg van
boomgaarden, die belangrijk zijn voor het landschap waarin we leven.
Hoogstamboomgaarden zijn in onze streek nog steeds belangrijk voor de biodiversiteit. Denk maar aan steenuil, grote lijster, vink, das en haas.
Met de aankoop van Sjroep en Sap van Spaân help je mee aan het behoud van
een beetje natuur in je onmiddellijke omgeving.
Zo’n aanbod kan je niet laten voorbij gaan.

Tot binnenkort
Het bestuur.

Infoavond
Honderd jaar eten: over het dagelijks voedsel gedurende vier
generaties.
Door Mevrouw Jana Cerna

2010, jaar van de biodiversiteit
redenen zat om Natuurpunt te steunen.
De aanwezigheid of afwezigheid van veel wilde planten en dieren om ons heen vertelt ons veel, héél veel over de staat van de onze omgeving; over hoe wij mensen
met onze leefomgeving omspringen. Die variatie aan wilde planten en dieren noemt
men met een groot woord ‘bio-diversiteit’. Welnu, die biodiversiteit staat wereldwijd onder grote druk, zo ook bij ons.
Vijf voor twaalf
Alweer een ‘slecht-nieuws-boodschap’ zul je zeggen. Mooi weer verkopen heeft weinig zin als het pijpenstelen regent. Het is wat het is! Wat baat het om de kop in het
zand te steken. De verenigde naties hebben 2010 niet voor niets uitgeroepen tot
het jaar van de biodiversiteit. Maar zoals met zoveel van die “jaren van” komt men
meestal op de proppen met dergelijke jaren als het vijf voor twaalf is.
Vlinder als barometer, vliegtuig als voorbeeld
Vlaanderen telde niet zo lang geleden 64 soorten vlinders, die mooie fladderende
kwetsbare wezentjes die een zomerdag zo kunnen opfleuren. Tenminste als we ze
nog zouden zien. Behalve de nog veel voorkomende Koolwitjes kennen onze kinderen nog weinig vlinders. Van die 64 soorten zijn er de voorbije 30 jaar al 16 uitgestorven. Van de 48 soorten die ons nog resten zijn er 14 eerder zeldzaam of ze
gaan er fors op achteruit. Als klap op de vuurpijl zijn nog eens 10 van die 48 soorten op dit moment met uitsterven bedreigd. Dit verlies wijst erop dat de oppervlakte aan bloemrijke graslanden in weilanden en bermen drastisch is afgenomen de
voorbije decennia. Ook het verlies aan bredere, gevarieerde bosranden is hier mede
oorzaak van. Onze leefomgeving verarmt sluipend, maar dag na dag. Vergelijk het
met een vliegtuig. Een zeer complexe machine! Als die één schroef verliest, lukt het
nog wel. Twee, drie … en telkens meer schroefjes of onderdeeltjes die links of
rechts verdwijnen of breken: er komt een moment dat het vliegtuig met zijn passagiers de gevarenzone invliegt. De rest laat zich raden.
Het kan ook verkeren
Ten dele is er ook goed nieuws. Een aantal soorten, denk maar aan de roofvogels,
doen het de voorbije twintig jaar dan weer beter dan in het midden van de vorige
eeuw, toen ongelimiteerd pesticidengebruik en jacht deze soorten rake klappen toebrachten.

Onze gastspreker gaat in op de volgende vragen:
Toen:

Straks:

Onze grootmoeders en moeders;
Wat hebben zij ons geleerd over eten en wat geven wij door?
Wat zijn de trends en hebben wij een keuze over wat op ons
bord komt?
Welke keuzes zullen de volgende generaties kunnen maken?

Plaats:
Datum:

Zaal Onder Ons te Grote Spouwen
Donderdag 21 oktober om 20 u

Nu:

Toegang gratis
Iedereen van harte welkom!

Wat doen we zelf ?
Natuurpunt Spouwen zet zich in voor de biodiversiteit in uw omgeving. We nemen
het op voor bijvoorbeeld de akkervogels. Daarom legden we zelf al drie wildakkers
aan waar akkervogels als leeuwerik, geelgors, patrijs of grauwe gors weer hun gading vinden. Het is een druppel op een hete plaat. Om planten en wilde dieren kansen te geven planten we hagen, en onderhouden we niet minder dan 1450 meter
meidoornhaag. We leggen stroken van struiken en bomen aan langs velden en wegen (we noemen dat houtkanten). Om de inspanningen van onze plaatselijke vrijwilligers te ondersteunen roepen we u op om massaal lid te worden van Natuurpunt
of uw lidmaatschap ook in 2011 te hernieuwen. Zo geeft u ons meer mogelijkheden
en invloed om ieder te geven waar hij recht op heeft: een beetje natuur in zijn eigen omgeving!

