De kers op de taart
Begin 2016 had Natuurpunt Vlaanderen zich tot doel gesteld om de kaap van
100.000 leden te ronden. Dat is gelukt! Vandaag staat de teller op meer dan
101.000 gezinnen. Onze familie was nog nooit zo groot. Als lokale groep dragen
we ons steentje daaraan bij. We zijn bijzonder trots op dat resultaat.
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Beste dorpsgenoot uit Spouwen, Amelsdorp of Rosmeer,
Natuurpunt toont dat er nog hoop is.
Het woelige jaar 2016 zal niet gemakkelijk worden vergeten. Maar hoewel de
wereld op zijn grondvesten davert, voelen we bij Natuurpunt dat er nog hoop
is. De inzet, het vertrouwen, de bekommernis voor de natuur van velen waaronder ook de Natuurpunt-leden hier in onze dorpen, zorgen voor een enorme
kracht. De natuurbeschermingsbeweging heeft in Vlaanderen nog nooit zoveel aanhang gekend.

Hoe is dat gelukt? Leven we niet in een tijd waarin vele middenveldorganisaties
hun ledenaantallen drastisch zien dalen? Er zijn enkele verklaringen.
In de eerste plaats toont Natuurpunt dat, hoe moeilijk ook, er nog hoop is voor
de natuur. Met de uitbouw van 500 kleine tot grote natuurgebieden en duizenden activiteiten zorgt Natuurpunt ervoor dat de natuur nog een toekomst heeft
in Vlaanderen. Alleen als het echt niet anders kan, en dat is jammer genoeg vaker dan we zouden willen, slaan we met onze vuist op tafel. We zijn een vereniging van doeners, een toegankelijke vereniging van mensen met een hart voor
de natuur. En dat werkt.
Vandaag melden zich dagelijks ca 20 nieuwe gezinnen als lid via de website
www.natuurpunt.be. Spontaan! Ze willen deel uitmaken van die succesvolle en
aantrekkelijke vereniging die Natuurpunt is geworden.
Ten tweede: je kan er niet omheen dat natuur is uitgegroeid tot een belangrijk
maatschappelijk thema. Mensen hechten steeds meer belang aan voldoende en
gevarieerd groen in hun omgeving. Het inzicht dat natuur ook van belang is
voor onze gezondheid, voor ons welzijn, dringt steeds dieper door. Hoe meer de
natuur onder druk komt, hoe belangrijker mensen natuurbehoud zullen vinden.
Samen!
Maar de laatste en belangrijkste factor is natuurlijk dat Natuurpunt overal in
Vlaanderen mensen samenbrengt net zoals hier bij ons in Spouwen, Amelsdorp
en Rosmeer. Ze verenigen zich in afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt.
Ze zijn overal in Vlaanderen actief en zichtbaar bezig. Mensen zien dat we resultaten boeken op het terrein en willen daarbij helpen. Onze vereniging is een baken van hoop in deze woelige tijden.

Op vlak van beleid hebben we bakens verzet. Het nieuwe natuurdecreet is ten
goede gekeerd. Dat is gebeurd dankzij de tomeloze inzet van Natuurpunters
uit heel Vlaanderen. Luid en duidelijk hebben we onze stem laten horen. Met
resultaat! Kleine natuurgebieden in de buurt van woonkernen blijven hun bescherming behouden. Dat is heel belangrijk voor een natuurgebied als de Molenbeemd in Spouwen. Ook op Europees vlak was er nieuws. Met een grote
publiekscampagne, samen met tientallen Europese natuurorganisaties, heeft
onze moederorganisatie Natuurpunt Vlaanderen de Europese natuurwetgeving
kunnen redden.

In Vlaanderen hebben we de magische grens van 100.000 aangesloten gezinnen
overschreden: dat is een uitzonderlijk resultaat. Dit is ook voor ons als lokale
vrijwilligers een aanmoediging om met aangehouden inzet op te komen voor
een natuurrijkere woonomgeving. We ijveren dag in dag uit voor een landschap dat dooraderd wordt door natuurelementen zoals bloemrijke bermen,
zuivere beken met een natuurlijke loop, boomgaarden, hagen, dreven, bosjes,
houtkanten, fraaie bomengroepen, wildakkers en poelen.
We hopen dat ook u lid wordt van Natuurpunt. Meer nog, als u ons een handje
wil helpen bij onze werkzaamheden bent u van harte welkom. Geef maar een
seintje op 0474/305902.

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!
Roland Vanherle, secretaris - Ghislain Hardy, ondervoorzitter - Lambert Schoenmaekers, voorzitter

Jaarlijkse Natuurpunt-avond met uitreiking van de
‘Pluim van het Jaar’
Zaterdag 11 februari 2017 vanaf 19.30 u . CC Amandus, Kleine Spouwen.

Iedereen welkom !

Huis aan huis verkoop van Sap en Sjroep van Spaân
Onze unieke streekproducten van onbespoten hoogstamfruit uit eigen dorp
worden u te koop aangeboden op zaterdag 4 februari (in de voormiddag).
Aangezien we een groot deel van Kleine-Spouwen reeds bezochten in november
2016, is het nu de beurt aan enkele straten in Grote-Spouwen en Rosmeer.

Om 19.30 u ontvangen we u met een welkomstdrankje.
Vanaf 20.00 u
•
Wat doet Natuurpunt in uw eigen omgeving voor natuur en landschap?
Een kort beeldverslag van 2016
•
“Darkside of the moon”
Essers, de Noord-Zuid, de Klimaatzaak en andere kwelgeesten. Wat is er
echt aan de hand ? Door onze voorzitter en ervaringsdeskundige Lambert
Schoenmaekers.
•
Uitreiking “Pluim van het jaar 2016”

Sap: Box van 3 liter = 7 € - Box van 5 liter = 10 €
Sjroep: potje van 450 gr. = 4 €.
Tot dan!
***

Vanaf 21.30 u maken we tijd voor een hapje, een pint en een fijne babbel.

De wandeling start met een rondleiding door de ‘Grotten Zonneberg’. We ontdekken
ondergronds Maastricht; een plek waar de geschiedenis tot leven komt! Een Underground-gids wijst de weg in dit labyrint van ooit meer dan zo’n 230 en nu nog een
goede 80 kilometer aan uitgegraven onderaardse gangen. Er duiken namen en tekeningen op van mensen die hier enkele honderden jaren geleden dag in dag uit werkten.
We zetten onze wandeling verder in het natuurgebied St-Pietersberg.

Pluim van het Jaar!
Voor de vierde keer op rij krijgt een van onze dorpsgenoten, een gezin of een
organisatie ‘De Pluim van het Jaar” van Natuurpunt. Deze ‘pluim’ is bedoeld om
mensen die zich in het voorbije jaar verdienstelijk hebben gemaakt of een mooi
voorbeeld hebben gesteld ten gunste van de natuur, te prijzen voor hun initiatief. We hopen daarmee ook andere dorpsgenoten te stimuleren tot kleine of
grotere natuurinitiatieven rond hun huis, in hun tuin, hun bedrijf of de ruimere
omgeving.
Dit jaar selecteerde het bestuur van Natuurpunt vijf kandidaat winnaars.. . Een
lange deliberatie volgde… . En de winnaar is: Marcel Moesen uit Rosmeer!
Als amateurnatuurfotograaf en natuurwaarnemer stelde Marcel in 2016 zijn
werk succesvol ten toon in Rosmeer en in Gent! Hij slaagt erin om een breder
publiek op een laagdrempelige manier te verwonderen met zijn prachtige
natuurfoto’s uit de eigen omgeving en de Maasvallei ! Wie zijn bijzondere foto’s
ziet, kan niet anders dan verwonderd raken en de wilde dier- en plantensoorten die onze omgeving opduiken, meer respecteren.
Visarend met prooi, aan de
Maas in Lanaken
Foto M. Moesen

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Winterwandeling
Zondag 29 januari 2017

Grotten Zonneberg en de St Pietersberg in Maastricht

Praktisch:
Samenkomst en vertrek om 13.30 u op Kerkplein van Grote Spouwen.
Vertrek wandeling: 13.50 u: Slavante 1 (links naast Restaurant Buitengoed Slavante),
Maastricht.
Het bezoek aan de grot kost 6,6 euro per persoon, daarom vragen we een bijdrage
van 5 euro van u als deelnemer.
De temperatuur in de grotten is ca. 11° Celsius. Denk aan aangepaste kleding.

Iedereen welkom!

Citaat:

“Omdat men best gaat blussen aan het begin van een brand.
Niet aan het einde!”

Nic Balthazar, regisseur, roept, samen met anderen van de Klimaatzaak, op tot
een sterker klimaatbeleid in Vlaanderen. WWW.klimaatzaak.eu

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
info@greven.be

