Tweede leerjaar Grote Spouwen in actie
Onder begeleiding van onze vrijwilliger Johnny Hardy en meester Ivo
ging het tweede leerjaar van Grote Spouwen nestkastjes ophangen in en
rond de boomgaard waarin kort daarvoor de Wiglo werd gebouwd. Een
stuk zelf gebakken cake erbij maakt de klus alleen maar aangenamer. De
meesjes en anderen zullen er hun voordeel mee doen.

Lentewandeling:

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
april. 2018, 30ste jaargang, nr. 116, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Zondag 29 april 2018
Prachtige gegidste lentewandeling in de omgeving van
de Kluis van Vrijhern.
Ontluikend groen, vogelgezang met lekkers onderweg door een gevarieerd landschap van bronnen, bossen en weilanden. Dit is op en top
vochtig Haspengouw.
Voor familie met kinderen aangepaste route met creatief moment!
Halverwege pauzeren we en kan u genieten van een stukje vlaai, koffie
of appelsap.
Samenkomst: 13.30u dorpsplein Grote-Spouwen
Vertrek wandeling: 14.00u parking Kluis van Vrijhern
Einde wandeling: omstreeks 17.00u
Afstand: ongeveer 7 km.
Stevige wandelschoenen aangeraden.
Iedereen van harte welkom!!
Onze andere seizoenswandelingen van 2018:
Zomer 29 Juli: Natuurreservaat Wijvenheide en Platwijers, Zonhoven
Herfst 28 oktober: Land van Herve

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…!
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten
Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394
089/50 36 65
www.greven.be
info@greven.be

Veertig jaar Natuurpunt: een duik in de archiefdoos
Veertig jaar inzet voor natuur en landschap in onze dorpen verdient een feestje. Dat doen we op 1 en 2 september van dit jaar.
Nu met stip in uw agenda!!
In die veertig jaar realiseerden we tal van projecten. Maar vanaf ons 10
jarig bestaan in 1988 publiceren we ook ieder seizoen van het jaar “Het
Krantje” en bezorgen het huis aan huis. Dit is editie 116! Of, 115 Krantjes
die dit exemplaar vooraf gingen. Een aardig archiefje op zich. Een verjaardag vieren gaat ook gepaard met een duik in dat archief. Vandaag presenteren we u het hoofdartikel uit de nr 3, dus het Krantje van augustus
1989. Vervang ‘zure regen’ door klimaatverandering en het kon net zo
goed vandaag zijn geschreven.

Daar gaat het om…
Naast een schoon milieu zijn mens en natuur in dit volle land gebaat
bij verweving , een samenspel van stad, landbouw en natuur. Alles bij
de inrichting van het land moet gepaard gaan met het scheppen van
kansen voor een zo soorten-rijk mogelijke natuur, of het nu gaat om
nieuwe woonwijken, wegenaanleg of landbouw. Alleen als de natuur
verrijkt wordt door ons handelen hoeft ons handelen niet beteugeld te
worden… .
Successen als bewijs dat we op de goede weg zijn moeten dan niet beperkt blijven tot alleenstaande incidenten, maar moeten bestaan uit
het alom uit het slop geraken van flora en fauna.

Nu vechten we om het behoud van een oude boom , maar vergeten we
voorwaarden te scheppen voor vele nieuwe bomen die op hun beurt
oud kunnen worden. Zo’n voorwaarden scheppend beleid staat of valt
echter met de bereidheid om tot dat beleid te komen. Zo’n beleid kost
geld veel geld, of het nu gaat om “Stop de zure regen” of “Red de das”.
Politici verschuilen zich vaak achter het feit dat de samenleving onvoldoende bereid zou zijn om die financiële offers te brengen . Maar dat is
de omgekeerde wereld!
Die samenleving heeft politici gekozen om zich te specialiseren in tal
van werkterreinen, bijgestaan door een leger van ambtenaren, om zo
te komen tot deskundige besluitvorming.
Welnu, als politici bang zijn in ons kiesstelsel zich kwetsbaar op te stellen wanneer ze levensnoodzakelijke besluiten behoren te nemen, moeten ze zorgen voor een klimaat dat zulke besluiten gegrond maakt.
Als ze dat bij herhaling wel doen als het gaat om defensie en industrie,
waarom dan niet op het terrein van de milieuzorg?? Het moet van al
die mensen die van het leven rondom zich houden.
Wij moeten kiezen, de overheid moet ook kiezen. Het is van geen belang wat men morgen van ons vindt, of bij de volgende verkiezingen.
Wat vinden de geslachten na ons, heel ver na ons, van onze besluiten
en keuzen? DAAR GAAT HET OM!
Ons volgende Krantje verschijnt in juli. Dat wordt een feesteditie mede
dankzij de steun van verschillende sponsors. Ook in dat krantje duiken we
nog even in ons archief en kijken we terug op een paar van onze gewaagde acties uit onze beginjaren.

Waar zijn ze, de Lijster en de Koekoek?
Al doen de roofvogels zoals buizerd en torenvalk het goed net als bijvoorbeeld de Groene Specht. Toch stellen we jaar na jaar vast dat veel soorten
van het platteland het heel moeilijk hebben. De vogelconcerten in onze
lenteochtenden zijn erg verbleekt nu de mooie zang van de Merel niet
meer wordt aangevuld met het rijke lied van de Zanglijster en roep van de
Koekoek. Hoe veel meer lente kan het zijn met hun erbij? Of wie heeft er
onlangs nog de Grote Lijster gehoord of gezien? Om nog maar eens een
soort te noemen die vroeger algemeen was in onze omgeving, want boomgaarden waren zijn geliefkoosd leefgebied!!
Nu de lente ons verheugt, hebben we het ideale moment te pakken om bij
alle inwoners van Gr- en Kl Spouwen, Amelsdorp en Rosmeer te polsen

hoe Koekoek, Zanglijster en Grote Lijster er voor staan.
Hoor of zie je één van deze vogels tussen nu en eind mei? Meldt
ons datum en omgeving waar je ze zag of hoorde.
Sms naar
0478 305902 of mail naar: natuurpunt.sparo@gmail.com
We zijn reuze benieuwd naar uw reacties!
***

Paardekastanjes in ‘Mwotkoul’ Kleine Spouwen
De monumentale tweeling paardekastanjes in de Linnerveldweg Mwotkoule in de volksmond- verkeert in zeer slecht toestand. Een duoboom bekend bij vele Kleine-Spouwenaren. Het was ooit de klauterboom
van avontuurlijk ravottende kinderen uit vorige generaties. Niet verwonderlijk dat we de voorbije maanden door mensen uit de omgeving zijn
aangesproken over het dreigende verlies van dit groene monument. Oorzaak? Misschien geveld, zoals vele paardekastanjes in onze kontreien,
door de paardenkastanjemineermot?? In grote delen van Europa komt de
ziekte voor, en nu door het warmer worden van de aarde slaat de ziekte
nog sterker toe. De mineermot veroorzaakt vroegtijdige bladval en hierdoor sterven de bomen uiteindelijk af. Dit voorjaar zal ons leren of de bomen nog te redden zijn. Zo niet willen we samen met geïnteresseerden uit
Kleine Spouwen zoeken naar een oplossing om op dezelfde plaats twee
opmerkelijke bomen te planten die op hun beurt oud en monumentaal
kunnen worden. Meteen een symbolische daad voor ons 40 jarig bestaan!

***

Wiglo!
Loop eens met je kinderen langs het Kalverpad en ergens achter de Bovenstraat in een van onze Natuurpunt- boomgaarden zullen ze een - in
wilgentakken gevlochten- huisje tegen komen. Een gedroomd
speelplekje
voor
de
kleintjes, zelfs een aangenaam zithoekje voor
volwassenen.
Deze
Wiglo is gebouwd door
kinderen en ouders uit
de buurt tijdens een
gemeenschappelijke
activiteit van Natuurpunt en VELT. We wensen jullie alvast een
mooi moment!
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

