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Bijzondere Lentewandeling met kinderen
van Grote Spouwen en Rosmeer
Beste dorpsgenoot,
Dit keer ruilen we onze traditionele lentewandeling op zondagmiddag in voor
een ochtendwandeling op zondag 27 april. Ook u bent van harte welkom om
samen met de kinderen van het lager onderwijs van Rosmeer en Grote Spouwen op pad te gaan. Deze lentewandeling staat in het teken van de vogels en
natuurvriendelijke tuinen, want in onze tuinen liggen nog veel onbenutte kansen om de natuur een handje te helpen. De lagere schoolkinderen van Grote
Spouwen en Rosmeer zijn hier al een tijdje mee bezig. Ze hebben de voorbije
maanden les gekregen over vogels in de tuin en hebben nestkastjes gebouwd
op school. Dit kon enkel dankzij een fijne samenwerking met het onderwijzend personeel van de twee lagere scholen. Om dit project af te sluiten organiseren we deze lentewandeling in het teken van vogels.
De wandeling start zondag 27 april om 9 uur op het kerkplein van Grote
Spouwen. Onder begeleiding van een ervaren gids kunnen we genieten van
de mooie omgeving en de vogels die er leven. We stoppen in de Millenniumboomgaard van Natuurpunt, op de grens tussen Spouwen en Rosmeer. Daar
ontmoeten we de deelnemers van Rosmeer en sluiten we het vogelproject
voor de kinderen af met de bekendmaking van de uitslag van een wedstrijdje
tussen de deelnemende klassen. Er worden twee prachtige insectenhotels uitgeloot.
Voor iedere deelnemer is er soep, brood met sjroep van Spaân en chocomelk. De deelname is gratis maar inschrijven voor 23 april is verplicht . Het inschrijvingsformuliertje vindt u in dit Krantje
Het zou ons en de kinderen plezieren als u met velen aanwezig bent.
Met vriendelijke groeten,
Voor VrouwenGroenVoorziening Rosmeer
Veronik Moesen

Voor Natuurpunt
Lambert Schoenmaekers

Ondertussen hebben onderzoekers van de Universiteit van Maryland en
het Amerikaanse ministerie van Landbouw ontdekt wat de oorzaak van
de massale bijensterfte is. De sterfte van honingbijen kan desastreuze
gevolgen hebben omdat de insecten in de Verenigde Staten alleen al 130
gewassen bevruchten. Bijensterfte blijkt immers te wijten aan een cocktail van pesticiden en totnogtoe onschuldig geachte schimmelbestrijdingsmiddelen. Het is niet voor het eerst dat middelen die met groot gemak in
land- en tuinbouw en ook door particulieren worden gebruikt niet zo onschuldig blijken te zijn als men ons doorgaans wil laten geloven. Hoe dikwijls horen we niet: “Ach dat kan geen kwaad, dat is geen vergif”. Zeker
voor schimmelwerende middelen was dat tot op heden het vaste refrein.
Je gaat er inderdaad als mens niet meteen aan dood, maar schade is er
wél en op grote schaal. De wetenschappers ontdekten dat fungiciden nog
schadelijker zijn dan de pesticiden. Het gaat om een bepaalde combinatie
van middelen die bijen via het stuifmeel consumeren. Die combinatie
zorgt ervoor dat bijen minder of niet meer bestand zijn tegen de parasiet
“Nesoma Ceranea” die hen graag belaagt.
Tijdens de lentewandeling van zondag 27 april wordt in deze mooie boomgaard
soep, choco en brood met Sjroep van Spaân aangeboden aan de deelnemers. Het
is het orgelpunt van een fijne samenwerking met de kinderen van het lager onderwijs in Grote Spouwen en Rosmeer.

Eén van die schimmelwerende producten is bijvoorbeeld Pyraclostrobine.
Het wordt gebruikt tegen schimmels en roesten op gazons en grasvelden,
druiven en graangewassen.
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***
Doorbraak in onderzoek naar massale bijensterfte

Het Krantje bestaat 25 jaar!
25 jaar geleden vierde Natuurpunt Spouwen (toen nog Werkgroep Leef-

De bijensterfte lag in de winter van 2012-2013 in geen enkel Euro-

milieu Spouwen) zijn 10-jarig bestaan met een tweedaagse happening in

pees land zo hoog als in België. Dat blijkt uit een studie die deze

het CC St Amandus. Tijdens die viering werd het idee opgevat om vier

maand werd gepubliceerd. Liefst 33,6 procent van de bijen haalde
de lente niet. Voor het onderzoek werden 32.000 gekweekte kolonies bestudeerd doorheen Europa. Naar de wilde bijen werd niet
gekeken, hoewel hun situatie nog zorgwekkender is. Het slechte
voorjaar

van 2013 kan hier voor iets tussen

zitten. Jammer ge-

noeg is er meer aan de hand.
Bijen zijn onder meer onmisbaar voor de bestuiving in de landbouw. Vorig

maal per jaar een huis aan huis Krantje uit te geven met lokaal nieuws
over natuur en landschap. We zijn nu 25 jaar later en u leest de 100ste
editie van dat Krantje. Tijd om even terug te blikken.
Hier volgt een kopie van het voorblad en hoofdartikeltje dat we precies
25 jaar geleden, in mei 1989, publiceerden. Een computer hadden we
niet en een goede printer al evenmin. Als we dat zo terug lezen moeten
we vaststellen dat de onderwerpen van toen nog steeds brandend actueel
zijn. Lees zelf maar op het achterblad.

jaar nam de Europese commissie nog het besluit om vier pesticiden te verbannen die de bijenpopulaties schaden.

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

