Ben je reeds lid van Natuurpunt, dan krijg 10% korting!
Heb je nog geen lidnummer? Voor €30 ben je voor één jaar met heel het gezin lid, en geniet je naast 10% korting op de plantenverkoop nog vele andere
voordelen. Om je lidmaatschap aan te vragen,
surf naar: https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven.
Je ontvangt je lidnummer meteen via e-mail. Vul daarna je bestelling verder in.
Waar en wanneer mijn bestelling afhalen?
Parochiaal Centrum St-Amandus, Sint-Aldegondisstraat 5, 3740 Bilzen (KleineSpouwen) op zaterdag 3 december 2022 van 10u00 tot 12u00
Subsidie stad Bilzen: voor meer info surf naar:
https://www.bilzen.be/subsidie-voor-aanleg-en-onderhoud-van-kleinelandschapselementen

Herfstwandeling - Pietersheimbos in Lanaken.
Zondag 30 okt 2022
Waar kan je de meer genieten van de herfstsfeer dan in een bos? Daarom trekken
we naar het Pietersembos in Lanaken. Dit bos behoorde vroeger tot het kasteeldomein van Pietersheim.
Op de flanken van het Kempisch plateau borrelt haast onzichtbaar kraakhelder
water op uit de grond dat zich verzamelt in de Asbeek.
De dikke veenmosbulten zijn er spectaculair zichtbaar! Niet voor niets is een gedeelte van het bos aangeduid als bosreservaat.
Carpoolen: vertrek om 13u30 op het kerkplein van Kleine-Spouwen of om 14 u op de
parking Waterburcht, Waterstraat – 3620 Lanaken.
Start wandeling: 14u.
Afstand: ongeveer 7 km over grotendeels onverharde wegen.
Einde: omstreeks 17u.
Iedereen, zeker ook gezinnen met kinderen, van harte welkom!!
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

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Rekening nr. Natuurpunt SpARo: BE79 0682 0676 5833
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
Okt. 2022, 34ste jaargang, nr. 133, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Beste lezer,
Naar aanleiding van het artikel ‘Gemeente blundert met bomen’ in
het vorige krantje (juli 2022) kregen we een schriftelijke reactie van
de burgemeester. In de brief wordt aangegeven dat ons artikel ‘’niet
volledig, was noch naar context noch naar inhoud ”.
De burgemeester verantwoordt de keuze van het college om de 35
jaar oude lindeboom te kappen in het kader van het ruimere plan van
modernisering van de schoolomgeving en het aanleggen van 12 bijkomende parkings (nvdr: in totaal nu 28 parkeerplaatsen voor een
dorpsschool!!) . Er wordt in de brief echter niet ingegaan op de bestuursfouten die wij in het bewuste artikel aankaarten. Verder vindt
het bestuur bij monde van de burgemeester onze aanpak - waarbij
we de bevoegde schepen aanspreken over de gang van zaken - als
onnodig, ongepast en betreurenswaardig. De brief eindigt met de
overtuiging dat het gemeentebestuur, net zoals in het verleden, ook
in de toekomst een goede samenwerking kan behouden met Natuurpunt.
Dit schrijven weerhield ons, als natuurvereniging er niet van om in
beroep te gaan tegen de kapping van de lindeboom en werden we zodoende op 11 oktober uitgenodigd voor een hoorzitting bij het provinciebestuur. De uitkomst van ons beroep luidt als volgt: er zullen in de
onmiddellijke omgeving van de plaats waar de lindeboom werd gekapt, 3 nieuwe bomen worden geplant. Verder zal de stad nog 5 bijkomende bomen elders planten.

Ontstaansgeschiedenis en de productie van
‘sjroep van Spaan’
Het eerste spoor van de ondertussen bekende sjroep van Spaan vinden we in
ons archief terug in het najaar van 2010. Destijds zijn we met het idee om
sjroep te laten stoken, voorzichtig van start gegaan. Je weet immers nooit hoe
zo’n project zal uitdraaien.
Om dit nieuwe product te lanceren, zijn we die winter begonnen met een
sjroepronde. Sommige lezers zullen zich de ‘sjroepman van Loon’ nog herinneren. Handelaars uit de fruitstreek verkochten hun sjroep van deur tot deur.
Zowat ieder gezin had een pot, blik of bokaal in huis die met enkele lepels
sjroep werd gevuld. De zoete lekkernij was, en is nog steeds, heerlijk op een
pannenkoek
of
op
een
snee
brood
bij
een
stuk
kaas.
Het deed ons plezier dat tijdens onze sjroeprondes heel wat mensen dit oude
gebruik nog herkenden. Het
hoeft geen betoog, de verkoop liep als een trein.
Enkele lokale handelaars verkopen al geruime tijd onze
sjroep. Ook bij de dienst toerisme in Alden-Biesen, in het
stadhuis en op de markt in
Bilzen wordt onze sjroep aangeboden. De voorbije jaren
zijn er ook enkele lokale horecazaken mee aan de slag
gegaan en kan je de sjroep
proeven op een pannenkoek
of verwerkt in een gerecht.
Wij danken hen allen heel erg
voor hun steun!
Wie we niet mogen vergeten
te danken zijn uiteraard de
vele kopers. Ieder jaar merken we dat onze voorraad
sneller uitverkocht geraakt,
teken dat onze sjroep gesmaakt wordt.
De voorbije weken waren we
druk in de weer met het plukken en rapen van peren en
appels uit onze hoogstamboomgaarden. Het resultaat; sjoep van Spaan, proemegelée van Spaan en appelsap van Spaan zijn opnieuw in voorraad!

Met de opbrengst investeren wij in de aanleg en het onderhoud van de
hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, enz. Door de aankoop van
één van onze producten (sjroep, appelsap, proemegelée) draagt u bij aan
de zorg voor een mooiere omgeving!
Op onze website www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be leest u meer
over de productie en de producenten van de sjroep en de proemegelée. U
kan er ook met behulp van het contactformulier een bestelling plaatsen.
Zie prijslijst hiernaast.
***

We vergroten de biodiversiteit in het Natuurgebied
“de Molenbeemden”!
In het natuurgebied “De Molenbeemden” werd het waardevolle moerasgebied onlangs uitgebreid. Hiervoor werden elzen en wilgenopslag gekapt.
Zeldzame en kwetsbare planten en
dieren hebben nood aan gerichte
maatregelen om te overleven, zoals
o.a. de zeggekorfslak en de nauwe korfslak, twee kleine landslakken. Deze Europees beschermde diertjes zijn sterk bedreigd en overleven in natte, kalkrijke
moerasgebieden.

Het wandelpad is tijdelijk afgesloten.
Na de werken wordt het wandelpad terug opengesteld en
kan je van op het plankenpad
mee genieten van het moerasgebied met zijn bloemrijke
ruigtes, diverse insecten en
fluitende zangvogels.

