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Landschapswandeling Groot Loon  
 

Zondag 13 feb. 
 

Grote delen van deze wandeling lopen precies op de grens tussen Droog- en Voch-
tig Haspengouw. In deze contactzone kreeg de erosie vrij spel. Getuigen hiervan 
zijn de beekdalen en holle wegen. Het resultaat is een landschap dat op en neer 
golft, met op de heuveltoppen schitterende vergezichten. Vanaf de 19de eeuw 
moesten de akkers en weilanden vaker plaats ruimen voor hoogstamboomgaarden. 
Die maken het landschap vandaag nog  aantrekkelijker. 
 

Vertrek: Kerkplein Kleine-Spouwen om 13.30 uur stipt, 
Vertrek wandeling: Kerkplein Borgloon (Speelhof) om 14.00 uur stipt. 
 

Afstand: 8 km 
Schoeisel: stevige wandelschoenen of laarzen. 
 

Onderweg: koffie en lekkere vlaai voorzien aan mobiele post, bemand door Birgit 
 

 Iedereen is van harte welkom op deze prachtige wandeling. 

De Sjroepman had meer klanten dan sjroep.  
 

In december begonnen we met een huis aan huis verkoop van onze eigen sjroep en 

appelsap van Spaën. 

We startten met ongeveer 125 kg oftewel 315 potjes sjroep en een paar honderd 

liter fruitsap. Met twee groepjes trokken we de straat op. We startten in Grote 

Spouwen en in Amelsdorp. De verkoop loopt zo voorspoedig dat onze voorraad al 

bijna uitgeput is als we bovenaan in de Keistraat belanden. In Grote Spouwen ging 

de commerce al even goed. We houden nog een klein voorraadje sjroep achter de 

hand om tijdens onze Natuurpuntavond (26 febr.) aan te bieden aan iedereen die 

ook de tweede helft van de winter nog wil eten van de Sjroep van Spaën: Een 
product zonder enige toevoeging, gemaakt van hoogstamfruit uit een boomgaard 

in Grote Spouwen. 
 

Joseph Pauwen 2011! Samen doen, samen genieten!!  

Februari, de dagen lengen. We hebben dit jaar onze portie sneeuw en vorst 
zonder meer gehad. Voor sommigen een kwelling, anderen zien ook de mooie 
kantjes van dat maagdelijke wit. Ik begin samen met velen van u weer met lich-
te opwinding uit te kijken naar de prille lente. Heel veraf is ze niet meer. De 
eerste vogels zijn hun paringsvlucht al begonnen. De sneeuwklokjes komen pie-
pen. De snoei van klein en groot fruit kan stilaan beginnen. Ik hoop dat ook dit 
jaar enkele Spouwenaren ons een handje toesteken bij het werk dat we met 
Natuurpunt verzetten voor een natuurrijke omgeving. Een omgeving waar we 
blij van worden. Wie geniet er niet een beetje van het lentelied van een lijster, 
de pracht van onze hoogstambloesems, de schoonheid van een voorbij fladde-
rende vroege lentevlinder: de frele Oranjetip? 
 



Niet te missen 
 

Snoeiles fruitomen hoog- en halfstam 

zaterdag 5 maart 
Het snoeiseizoen staat voor de deur. Iedereen is van harte welkom voor een snoei-

les fruitbomen onder leiding van één of twee deskundige en ervaren snoeiers! 

We verzamelen stipt om 9.30 u op het dorpsplein van Kleine Spouwen! 
 

Het bijzondere leven en de trek van de Koekoek.  

donderdag 31 maart om 20 u. 
Laat je verrassen door deze vreemde vogel.  

We nodigen alle natuur- en vogelliefhebbers graag uit voor een unieke, spannende en 

leerrijke voordracht over de Koekoek. De heer Ludo Grouwels verdiepte zich de 

jongste jaren in het leven van deze vogel. Hij reisde hiervoor zelfs naar vele Euro-

pese en Afrikaanse landen. Deze voordracht wordt gegarandeerd een thriller. 

Waar? CC St-Amandus, Kleine Spouwen 

Inkom: leden Natuurpunt gratis. Niet leden €2 

 Wij danken al onze trouwe leden en  

heten nieuwe leden welkom!! 
Uw lidmaatschap vergroot onze mogelijkheden om uw en onze leefomgeving ge-

nietbaarder te maken! Wie ons een beetje volgt weet dat we er ook echt werk 

van maken. We zorgen op verschillende plaatsen in onze dorpen voor  boomgaar-

den, hagen, houtkanten, wildakkers, poelen, en bloemenweides. Daardoor bieden 

we kansen aan planten en diersoorten die het zonder deze toevluchtsoorden 

zeer moeilijk hebben. We oogsten fruit. De opbrengst van onze succesvolle ver-

koop van het Appelsap en de Sjroëp van Spaän herinvesteren we in het land-

schap of dient voor aankoop en herstel van gereedschap en materiaal. Voldoen-

de redenen om uw lidgeld te hernieuwen of snel lid te worden.  
 

Steun ons vrijwilligerswerk!!  
 

Lid worden van Natuurpunt kan door €24 te storten op 230-0044233-21. 

U ontvangt dan natuurlijk ook het mooie tijdschrift van Natuurpunt Vlaan-

deren.  Het is het overwegen waard om een vaste opdracht aan de bank te ge-

ven voor uw lidmaatschap. Alweer iets minder geregel voor uzelf en minder ad-

ministratie voor Natuurpunt. 
 

Alvast veel dank! 
 

Het bestuur 

Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp nodigt alle sympathisanten  

en leden van harte uit voor de 
 

 Natuurpuntavond 2011! 
  

Waar:  Kleine-Spouwen, Cultureel Centrum St-Amandus, St-Aldegondisstraat (vlak 

bij kerk) 

 

Wanneer: zaterdag 26 februari om 19.30 u 

 

Programma: 

19.30 u    Ontvangst met een drankje, u aangeboden door Natuurpunt 

 

20.00 u   Natuurpunt 2010 in beeld. Plannen voor 2011 

     
   “Van Sanseveria tot Al Gore” 
      Johan Van Den Bosch, Projectleider Nationaal Park Hoge Kempen. 

      Ondersteund door sprekende beelden en mooie anekdotes geeft onze    

      gastspreker ons een fascinerende doorkijk op onze Natuurpunt- 

      geschiedenis. 
 

21.15u    Tijd voor een gesprek, een goeie pint, een kop koffie…. en gezelligheid. 

Als Natuurpunt-vrijwilligers laten we ons niet in onbetuigd in het Europees jaar 
van de vrijwilliger. Dat nieuwe licht van de ‘lengende’ dagen prikkelt en vertaalt 
zich in dadendrang. Zo kom je in dit krantje meer te weten over onze land-
schapswandeling in het mooie Grootloon, de Natuurpunt-avond, onze snoeiles 
fruitbomen in maart, en tot slot een niet te missen voordracht over een van de 
meest tot de verbeelding sprekende vogelsoorten in onze omgeving: de Koekoek. 
Een rijk aanbod voor iedereen. 
We heten u nu  al welkom. 
 

Al is de nieuwjaarsperiode voorbij, we houden er aan u toch nog een actief en 
boeiend 2011 te wensen in een omgeving waar we samen voor plekjes zorgen die 
bulken van fris leven, de lenteroep van de Koekoek inclusief! 
 

Lambert Schoenmaekers 


