
Goed nieuws ! 
De nieuwe Sjroep van Spaân is er 

 

Vanaf nu is de sjroep weer te koop bij de bakker, in de SPAR, de Winkel-
schuur, slagerij Schoenmaekers en bij vrijwilligers van Natuurpunt.  
Onze perenbomen ontsnapten blijkbaar aan de late vrieskou van april en 
uit dankbaarheid waren ze erg gul. De  opbrengst was groot. We brengen 
dit jaar 1466 potjes naar onze klanten. Niettemin Sjroep van uitzonderlijke 
kwaliteit. Een echt lokaal product gemaakt van onbespoten peren en appe-
len uit onze hoogstam boomgaarden in Spouwen (weide Hubkes Poel) en 
Rosmeer (Milleniumboomgaard bij Kammerdel).  

 

Sap van Spaân 

 

is ook weer beschikbaar. De appeloogst in onze Milleniumboomgaard 
(grens Rosmeer – Kleine Spouwen) was dit jaar een stuk kleiner. Toch 
staan heerlijke appels zoals Rooi Anneskes (Sterappel), Boskoop en Cox 
Orange garant voor heerlijk appelsap. 

 

Bijna 40 jaar inzet voor Natuur en Landschap!  
 

Wat bijna 40 jaar geleden begon als ‘Groenkomitee Kleine Spouwen’ is nu 

Natuurpunt SpARo. Volgend jaar bestaan we dus 40 jaar. Dat wordt pas-

send gevierd in 2018! Vandaar dat u vanaf nu al ons feestlogo zal aan-

treffen op onder meer de Sjroep van Spaân. 

 

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 

Herfstwandeling:   

 

in het Meerssener Broek, te Berg en Terblijt  
 

Zondag 29 oktober ’17 

 

Het Meerssener Broek(167 ha) is een mooi natuurgebied in het Geuldal met veel 

hoogteverschillen, natuurlijke vijvers, een verlaten groeve en mooie vergezich-

ten. We bevinden ons ten zuiden van Meerssen (Nederlands Zuid-Limburg). Het 

gebied bestaat uit helling- en plateaubos, in het dal liggen bossen en graslanden 

langs de Geul en in de ondergrond bevinden zich mergelgrotten. Op het plateau 

zijn enkele natuurrijke akkers in eigendom van de natuurvereniging. Deze 

worden beheerd ten behoeve van de hamster, en andere soorten.  

 

OPGELET!! Voor het eerst vertrekken we vanop het dorpsplein van  Rosmeer. 

We verzamelen om 13.30 u stipt. We proberen zoveel mogelijk te carpoolen.  

 

14.00 u: Vertrek wandeling in Berg en Terblijt, parking Keizershof (= straat-

naam)  

Onderweg voorzien we koffie, vlaai en Sap van Spaân.  

Stevige wandelschoenen aanbevolen.  
 
 

Iedereen van harte welkom! 

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer 
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… Proemegelêe van Spaân 
 

216 potjes heerlijke proemegelêe haalden we uit onze pruimenoogst. Een 

confituur met een mooie kleur en heerlijk van smaak. Verpakt in glazen 

potjes van 225gr. Prijs: 4 €/pot. 

 
 

 

… en de primeur: Pèregelêe van Spaân 

 

Voor het eerst zullen we ook confituur van peren uit Spouwen aan de man 

brengen. Eveneens te verkrijgen aan 4 euro/potje. 

 

Met de aankoop van deze producten steun je onze inspanningen voor een 

mooie leefomgeving, een landschap met meer natuur waar het goed is om 

te leven.  

 

Dit is voedsel van de korte keten, met een zeer gunstige ecolo-

gische voetafdruk! Een streekproduct dat niet, zoals veel voedsel tegen-

woordig, veel milieubelasting met zich mee brengt omdat het half de we-

reld wordt rond gesjouwd alvorens op uw tafel te belanden. Bovendien ge-

maakt van fruit dat geteeld is zonder pesticiden of gebruik van (kunst)

mest.  

* * * 
Jaarlijkse plantenverkoop bij Natuurpunt 
 

Op zaterdag, 25 november 2017 van 10u tot 12u  

 

Afhaalpunt: CC Amandus Kleine Spouwen 

Zin om je tuin (her)aan te leggen met bomen en struiken van 'hier'?  

 

Bestellen is noodzakelijk en kan tot 11 november. De bestelbon zit in 

dit krantje.  

Meer info over de soort planten en het bestellen vind je op volgende web-

sites: www.natuurpuntlimburg.be / plantenverkoop  

Heb je vragen, mail ons: lambert@rlkm.be of neem contact op met 

0474/305902 

 
* * * 

Ook dit jaar een feest van de vrede op 11 november in 

Kleine Spouwen!  
Vorig jaar werd de viering van de wapenstilstand nieuw leven in geblazen 

in Kleine Spouwen. Een schot in de roos. Een feest van de Vrede dat lang 

zal heugen. Ook dit jaar wordt het einde van de twee wereldoorlogen op 

passende manier herdacht. Een feest dat ook voor de jonge generaties van 

grote betekenis is. Zorg dat je erbij bent!   

 

Blondes Winning te Grote Spouwen nu al een streling 

voor het oog!  
Voor wie een beetje gevoel heeft voor landelijk erfgoed moet het zonder 

meer deugd doen om te zien hoe de Blondeswinning in Grote Spouwen 

herleeft. De restauratie heeft tergend lang op zich laten wachten. Vanuit 

Natuurpunt hebben we in het verleden de redding van deze bijzondere 

hoeve met uitzonderlijke schuurgebinte in mergel aangemoedigd en mee 

bepleit. Het werk is nog niet af maar de aanblik van de in mergel herstel-

de dakstructuur van de hoge schuur is oogstrelend. Aan allen die hun 

schouders hieronder zetten, doordoen! Als straks het afgewerkte geheel 

ook goed wordt onthaald bij alle verenigingen van Grote Spouwen, is er 

reden tot feest.  

Hopelijk wordt de boomgaard rondom voldoende gerespecteerd en her-

steld bij de aanleg van een parking. Onze oproep, laat ‘koning auto’ die 

omgeving niet verprutsen!!  

 

* * * 
 
Vijf sterren bijenhotel opende zijn deuren in Rosmeer 
 

Rosmerenaar Raymond Greven plaatse deze zomer een opmerkelijk en 

goed uitgewerkt bijenhotel op zijn perceel langs de Sinckestraat in Ros-

meer. Een inspirerend voorbeeld. Ga even kijken!   

Met een bijen- of insectenhotel doe je de natuur een groot plezier. Het 

hotel geeft nestgelegenheid aan wilde bijen en allerhande hommeltjes die 

moeilijk onderdak vinden. In ruil zorgen deze ijverige dieren voor bestui-

ving van allerlei planten en gewassen.  Ze spelen een hoofdrol in de na-

tuur en onze voedselproductie. Zonder hen zou ons bord heel wat leger 

zijn. We hebben ze dus hard nodig. En zij ons! 

 

Wie komt er logeren? 

 

Hier komen voornamelijk wilde bijen, die in holletjes wonen. Een bewoond 

holletje kan je herkennen aan het 

dichtgemaakte gaatje. Wij kennen 

vaak de honingbij, maar er be-

staan meer dan 300 soorten wilde 

bijen die solitair (alleen) leven!  

 

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