Herfstwandeling:
zondag 28 oktober 2018
In de omgeving van Clermont-sur-Berwinne:
“Pastorale in het Land van Herve”
In ons collectief geheugen zit het Land van Herve opgeslagen als één groot weidelandschap vol melkkoeien, fruitbomen, meidoornhagen, kruisen en kapellen. De
charme van Hervedorp Clermont-sur-Berwinne wordt vooral bepaald door de
dorpskerk uit 1635, die hoog verheven boven het dorp uitsteekt. In de dorpskern zal je nog meer gecharmeerd worden door het gemeentehuis en de aaneengesloten rijen patriciërswoningen. Het langgerekte dorpsplein werd reeds in
1988 erkend als erfgoed.
Praktisch:
Om 13.30u. stipt: samenkomst en vertrek op het kerkplein van Kl-Spouwen!
Of om 14.30u. stipt: vertrek aan de kerk van Clermont (Place de la Halle)
Ga de E313 op in Tongeren vanaf de
N745 en N79 - Volg de E313 en
E40
richting Aachen en neem de afrit
37bis-Thimister-Clermont vanaf de
E40.
(52 km – 45 minuten)

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
Okt. 2018, 30ste jaargang, nr. 118, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

40 jaar Natuurpunt SpARo: een heerlijk weekend,
een onverhoopt succes!
Wij danken al onze leden en sympathisanten die samen met ons kwamen
genieten van een heerlijk feestweekend.
De opkomst was buiten verwachting groot, de ambiance zonder meer dan
top, en afgaande op de vele lovende reacties, was ook de organisatie af.

Halverwege pauzeren we met een
stukje vlaai, koffie of appelsap.
Einde wandeling uiterlijk om 17.00 u. Stevige wandelschoenen aangeraden.
Iedereen van harte welkom!!

Bescherm de natuur. Word lid van Natuurpunt!
Ja, ik wil helpen de natuur in mijn buurt te beschermen.
Voor 27 euro ben ik een jaar lang lid. Net zoals 107.000 andere
gezinnen.
Mijn voordelen:

•

Prachtige fiets- en wandelgids over de mooiste natuurgebieden van België

•
•

Kortingen bij A.S. Adventure, Torfs, de Natuurpunt Winkel

Magazine Natuur.blad over natuur dichtbij

Meer “Sfeerbeelden” en “Dank aan onze sponsors”: zie aparte bijlage.

De vrijwilligers zijn het kloppende hart van onze organisatie!

Wil je je vrije tijd nuttig besteden, en heb je zin om onze groep te versterken?
Word dan vrijwilliger bij Natuurpunt SpARo, en maak mee het verschil.!
Drie redenen om vrijwilliger te worden bij Natuurpunt
• Je maakt vrienden
• Je leert nieuwe dingen
• Je boekt zichtbare vooruitgang in het behoud van de natuur in je
buurt

Goed nieuws! Onze Sjroep, Sap en Proemegelêe van Spaân zijn er!
“Voedsel van de korte keten, met een zeer gunstige ecologische
voetafdruk!”

We nodigen je uit om nader
kennis te maken met onze
werking…

Geef ons een seintje natuurpunt.sparo@gmail.com)

Jaarlijkse plantenverkoop bij Natuurpunt

“Een tuin vol bomen en planten 'van hier' trekt leven aan!”
“Een mooie boom in je tuin, dat is gratis airco in de zomers
van de toekomst!”

We hebben jouw hulp nodig!
Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk zou inrichten, vormen ze samen het grootste natuurgebied in
Vlaanderen én halen ze heel wat CO²
uit de lucht.
Zin om je tuin (her)aan te leggen met
bomen en struiken van hier?

Bestellen is noodzakelijk (de bestelbon zit in dit Krantje!)
en moet voor 25 november!
Afhaalpunt op 8 december , van 10.00 tot 12.00 u.:
Parochiaal centrum St Amandus ,

De opbrengst van deze regionale producten gaat naar de werking van onze vereniging en naar het beheer van natuurgebieden in ons eigen omgeving.
Vanaf nu is de sjroep weer te koop bij de bakker, in de SPAR, de de Winkelschuur, slagerij Schoenmaekers, en bij vrijwilligers van Natuurpunt.
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

