
In Spouwen en Amelsdorp zijn er veel goede mensen… 
 

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van het land. In Vlaan-
deren zijn 75.000 gezinnen lid  van onze moederorganisatie. In onze 
plaatselijke Natuurpunt-groep Spouwen/Amelsdorp zijn er vijftien 
mensen actief in het bestuur en als vrijwilliger. Negentig gezinnen 
zijn lid. Dat is een zeer goede score. En toch kan het nog beter!  

Spouwen/Amelsdorp 
Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis aan huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Feb. 2009, 21ste jaargang, nr. 79, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen 

Je kan ons ook lezen op de cultuur site van Bilzen: 
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.   

Winterwandeling 22 februari 2009 
 

Alden Biesen wandeling 
 

We verzamelen om 13.15 u aan het Apostelhuis 
De wandeling start uiterlijk om 13.30 u. Afstand 8 km.  

We kiezen voor de mooiste wandellus in het Alden Biesen wandelaanbod. 

We pauzeren in een van de knuste herbergen van de streek: 

 café ’t Lindje.  
Meer moet dat niet zijn om een fijne zondag-

middag te beleven!  
 

Iedereen van harte welkom ! 

We zetten ons in voor het behoud en de 

versterking van de restjes natuur in 

onze omgeving. Het gaat om cultuurna-

tuur zoals boomgaarden, kleine bosjes, 

hagen, bloemrijke weilanden en één heus 

natuurgebied: de Molenbeemd. Die 

beemd is zelfs door de Europese over-

heid aangeduid als een gebied dat be-

langrijk is voor het behoud van speciale 

en kwetsbare soorten planten en dieren.  
 

In Spouwen en omgeving beheren we 

ruim driehonderd hoogstam fruitbomen 

in verschillende boomgaarden, zorgen 

we voor het onderhoud en de aanplant 

van hagen en houtkanten. We realiseer-

den het Kalverpad in Grote Spouwen en 

het Geitenpad in Kleine Spouwen; twee 

initiatieven waar menig Spouwenaar al 

plezier aan beleefde. De uitbreiding van  

het Weerterbosje in 1996 is één van 

de meest opmerkelijke projecten die 

we samen met de mensen van Grote 

Spouwen en Weert realiseerden en 

waar we allen fier op mogen zijn. Ver-

baas je over de schoonheid van dit 

jonge hellingbos tijdens een wandeling 

langs het Kalverpad.  

Onze vereniging bestaat uit een groep 

kameraden en vrienden. We doen de 

laatste jaren ons best om meer jonge 

mensen en vrouwen te betrekken bij 

onze werking. Niet zonder succes. Van-

daag zijn er toch al drie vrouwen ac-

tief in ons bestuur.  

Tijdens onze maandelijkse ‘Natuur-

doe-dag’ trekken we samen het veld in 

en voeren we allerlei werken uit om ons 

landschap te verfraaien: we snoeien 

bomen en hagen, maaien hooilanden,  

Sap uit Spaân, een groot succes!  
 

Ruim zevenhonderd flessen appelsap uit hoog-

stambomen in Amelsdorp en Spouwen lieten we 

persen uit onze onbespoten appeloogst. De ver-

koop liep als een trein. Alles is uitverkocht!!  

We danken al onze klanten, die overigens tevre-

den bleken en gretig bijbestelden.  
 

Wil je volgend jaar ook genieten van het heer-

lijke “Sap van Spaan’” geef dan je naam nu al 
door aan onze SAP- coördinatrice Birgit Lam-

bregs, tel: 0474/509848  

E-mail: birgit.lambregs@skynet.be 

Hopelijk wordt de oogst volgend jaar nog wat 

groter zodat we nog meer mensen kunnen voor-

zien van dit lekkere en zuivere sap dat overi-

gens makkelijk een jaar bewaart.  
 

Met dank aan de families Vangronsveld-Bollen en Lambregs- Biesmans in wiens 

boomgaarden we mochten oogsten.  



planten bomen en struiken. Al die kleine 
ingrepen maken het verschil. Een mooi en 

natuurrijk landschap waar iedereen van 

kan genieten: daar doen we het voor !  

Naast onze liefde voor ons dorp en 

streek zijn gezelligheid en vriendschap 

een belangrijk bindmiddel van onze wer-
king. Dat maakt dat we ons al dertig jaar 

onafgebroken blijven inzetten voor uw 

en onze omgeving.  

Wil je ons steunen of helpen?! Van harte 

welkom! Altijd gezellig!  
 

Alle goede mensen worden ooit lid van 
Natuurpunt.  Maak er werk van! 
Dat kan door € 20 te storten op  
nr. 000/0000999/29 met de vermelding 
“Lid Kern Spouwen/Amelsdorp”. 
 

Van harte dank! 
 

* * * 
 

Allesbranders bestaan niet!  
 

Een prima slogan voor de volgende 
campagne van ‘ Kom op tegen kanker’. 
 

Degene die denkt dat ze wel bestaan 

nodigen we uit om dit even te lezen.   

We kennen nog eens een echte winter; 

ellende voor sommigen, voor anderen een 

bron van lichte blijdschap en kinderlijk 

plezier. We hadden ook enkele dagen met 

smogalarm. Dat is het gevolg van lucht-

verontreiniging. Als je de weerman bezig 

hoort lijkt het soms alsof het weer ver-

antwoordelijk is voor de smog. We zou-

den het nog gaan geloven ook. Het weer 

zorgt er hooguit voor dat de vuile lucht 

boven ons hoofd blijft hangen, maar is 

zeker niet verantwoordelijk voor die ver-

vuilde toestand. Dat is eerder voor reke-

ning van onze actieve welvaartstaat die 

ons al jaar en dag wordt aangeprezen en 

aangepraat! Een manier van leven en con-

sumeren die ons allemaal aanzet tot de 

productie van een gigantische hoeveelheid 

verontreiniging en dus ook fijn stof via 

verkeer, industrie, verwarming…. Vooral 

bij dat laatste, de verwarming van onze 

huizen, stellen we vast dat een aantal 

mensen onverantwoord omspringen met 

hun leefomgeving en weinig burgerzin aan 

de dag leggen. Zo bereikten ons een reeks 

signalen dat een aantal van onze medebur-

gers de term “allesbrander” nogal letter-
lijk nemen. Klachten over schouwuitwase-

mingen in onze dorpstraten, die wijzen op 

het verbranden van plastics en ander zeer 

verontreinigend afval waaronder onder-

meer geverfd, gevernist of behandeld 

hout, niet uit de lucht zijn.  

Een bezoekje aan de kachelwinkel leert 

ons echter dat de vakman met de term 

‘allesbrander’ kachels aanduidt die zowel 

met kolen, briketten als met hout kunnen 

worden gestookt. Dat is niet het zelfde 

als stoken met alles wat brandbaar is, 

zelfs de grootste rommel.  

Je afval zelf verbranden bespaart je mo-

gelijks enkele euro’s, maar het is ronduit 

misdadig ten aanzien van de mensen die in 

je buurt wonen. Je verpest ook de lucht 

waarin jijzelf en je huisgenoten leven. 

Meer nog, de troep, waaronder ziekma-

kende stoffen, die je via je schouw de 

lucht inblaast dwarrelen als kleine giftige 

stofdeeltjes neer op de gronden in de 

omgeving. Dat de eieren van veel schar-

relkippen op het Vlaamse platteland te 

veel dioxines bevatten is daar niet 

vreemd aan. Kom niet vertellen dat het 

alleen de fabrieken of de industrie zijn 

die daar voor zorgen. Soms moeten we 

het dichter bij huis zoeken en ons eigen 

gedrag in vraag durven stellen. 

“Kom op tegen kanker” betekent ook 

stoppen met het verbranden van afval in 

die vermeende allesbrander!   
 

Lambert Schoenmaekers 

Ledenavond van Natuurpunt  
28 februari 2009 in parochiezaal “de Linde” te Martenslinde.  

 

We ontvangen u om 19.45u met een drankje. We trakteren u vervolgens op een 

boeiend verhaal over een bijzondere diersoort van bij ons.  

Een echte kenner wijdt ons in!!  

U krijgt een korte fotoreportage te zien van onze werking in 2008 en verneemt 

iets over onze plannen voor 2009.  

Vervolgens is er nog veel tijd voor een ontmoeting bij een lekkere pint, een kop 

soep, …  

In de loop van de avond is er gelegenheid om de korte samenvatting van de 

“Hardy’s en de Softies’ te bekijken.  
 

Ook als u geen lid bent maar interesse hebt voor het landschap in uw omge-
ving en iets meer wil weten over onze werking, bent u van harte welkom.  
 

Het bestuur van Natuurpunt 

De Hardy’s en de Softies in de prijzen!  
 

Natuurpunt Spouwen verrast zichzelf en wint dorp op de planken.  

Na gesmaakte sketches van onder meer de KVLV en gepensioneerden was het 

de beurt aan ons.  

Voor ons gevoel slecht voorbereid en na een afschuwelijke generale repetitie, 

stormen we het podium op. Eerlijk gezegd, zeven loebassen met een klein hart-

je en knikkende knieën. Eens vertrokken loopt het gesmeerd. Het publiek rea-

geert vanaf de eerste seconde enthousiast. De lachsalvo’s volgen elkaar op. Wij 

verbazen onszelf. De gezaghebbende manier waarop onze schoolmeester Theo 

Schaelenbergh, ons als jonge mannekes van het tweede leerjaar doorheen de 

eerste schooldag loodst, maakt veel mogelijk. We sluiten zingend  af met  

“Haai ès os liedje vör ’t Spaen van mërge”.  

Een heel aangename avond in zaal “Onder Ons” waar het verenigingsleven als 

bindende factor in onze dorpen nog eens ferm uit de verf kwam.  

Nu op naar de finale in de Kimpel!   Tot dan!  
 

De Hardy ‘s en de Softies 
 

De Hardy’s: Ghislain Hardy, Johnny Hardy, José Lathouwers (moeder Hardy),  

Bik Lathouwers (moeder Hardy),  

De Softies: Albert Loverix, Lambert Schoenmaekers  

Schoolmeester: Theo Schaelenbergh  

Regie: José Lathouwers 


