Jaarlijks ledenfeest
Op zaterdag 8 februari vanaf 19 u verwelkomen we al onze leden en geïnteresseerden met een drankje.
Onze gastspreekster deze avond is Hettie Meertens. Als Hettie aan het
woord is over het beheer van nieuwe wildernissen, zeg maar jonge natuurgebieden met kuddes half wilde paarden en runderen dan spitst iedereen de oren. Met haar enthousiasme en deskundigheid neemt ze ons mee
voor een inspirerend verhaal.
Vanaf 21.00 u is er tijd voor een gezellig samenzijn. Ook als u geen lid
bent van Natuurpunt maar interesse hebt of iets meer wil weten over onze
werking, bent u van harte welkom.
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Beste wensen
Winterwandeling
Oud-Rekem en natuurgebied de Oude Weerd

Zondag 26 januari 2014
Een prachtige wandeling waarbij we het mooiste dorp van Vlaanderen combineren
met het onlangs opengestelde natuurgebied de Oude Weerd dat sinds een paar
jaar beheerd wordt door Natuurpunt Lanaken.
Onze gids is Lambert Schoenmaekers, hij is door en door vertrouwd met dit gebied dat een belangrijke natuurlijke stapsteen is tussen de natuurrijke Maasoevers en het Nationaal Park hoge Kempen.
Samenkomst en vertrek: om 13.30 u dorpsplein te Grote Spouwen
Start wandeling: 14.00 u parking Kanaalkom te Oud Rekem (aan de kanaaloever
vlakbij het kasteel van Oud Rekem).
Aanrader: Stevige wandelschoenen.
Onderweg koffie en vlaai! Iedereen van harte welkom.

We wensen u allen een jaar met veel mooie dagen en blije momenten, dat
houdt ook gezond. En wie weet, misschien kunnen wij daar een klein
beetje aan bijdragen door te blijven zorgen voor natuurhoekjes in onze
dorpen. Want dat is wat we in 2014 willen blijven doen: samen werken
aan een mooi landschap! Een frisse neus halen, even uitwaaien of tot
rust komen dat doen we allemaal liever in een mooi landschap.

Aangename pauze tijdens de maandelijkse natuur-doe-dag van Natuurpunt
Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Onze vurigste wens en voornemen!
Ook voor onze eigen werking hebben we voornemens en wensen voor dit
nieuwe jaar. Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp gaat dit jaar zijn 35ste
werkjaar in. In 2014 wensen we onze groep actieve vrijwilligers, die nu al
jaren beestig goed samenwerkt, uit te breiden en te verjongen. Nieuwe
krachten, vrouw, man, jong of iets ouder, allen welkom! Wij nodigen
iedereen uit om de handschoen op te pakken en om een bijdrage te leveren aan het karakter en het toekomstige uitzicht van onze dorpen.
Willen we nog mooie genietbare groene hoekjes houden in onze dorpen
dan zal dat voor een groot deel afhangen van het succes van onze lokale
werking. En wie goed rond kijkt of veel wandelt in eigen omgeving, weet
dat. Denk alle realisaties van Natuurpunt weg uit onze dorpen en je
schrikt van de leegte! Dus aan jonge gezinnen moeten we durven zeggen: je binnen je eigen mogelijkheden inzetten voor natuur en landschap
is investeren in de kwaliteit van je eigen leefomgeving en zodoende ook
een beetje in het welzijn van je hele gezin.
En als dat niet voldoende reden zou zijn, dan is er nog altijd de humor en
de aangename sfeer tijdens al onze activiteiten.((Bij Natuurpunt is er
naast ernst van minder makkelijke dossiers, ook altijd veel te lachen!))
Zelfs al voel je nog maar een klein tikkeltje interesse of ken je iemand in
je omgeving die hiervoor in is? Laat het even weten! Tel: 0474/30 59 02

“Het Grote Vogelweekend 2014”
De koude winterdagen mogen we nog
verwachten. Tijd om de vogels in onze
tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere nootjes of geschilde
appels.
Zo ben je verzekerd van heel wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 1 en 2 februari 2014. Tel
de mezen, mussen en lijsters in je
tuin en geef je resultaten online door.
Ook scholen tellen mee.
Op 30 en 31 januari 2014 kunnen ook
scholen hun vogels doorgeven via de
telling voor scholen.
Voor meer inlichtingen over het Grote
Vogelweekend en de telling voor scholen, raadpleeg www.vogelweekend.be.
Je kan er ook terecht voor het downloaden van de folder, de affiche, een
tellijstje, enz…
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Opgelet de “Sjroepman” op ronde op 18 en 25 januari
Tijdens onze huisbezoeken in november verkochten we al veel sap en sjroep van Spaân in enkele straten. Onze voorraad appelsap van onze eigen
hoogstamboomgaarden slinkt behoorlijk. Op 18 en 25 januari zetten we
onze ronde verder !!
Met de aankoop van Sjroep of sap van Spaân haalt u niet alleen één van
onze plaatselijke en zuivere producten in huis maar u steunt ook onze vrijwilligers om hun werk verder te zetten. De opbrengst van Srjoep en Sap
maakt het ons mogelijk om materialen of plantgoed zoals jonge hoogstambomen of haagplanten te kopen of om sommige werken, waarvoor wij niet
over het gepaste gereedschap beschikken, te laten uitvoeren door derden.
Denk maar aan het maaien van grotere boomgaarden, of het ploegen en
zaaiklaar maken van onze drie wildakkers.

Een pannenkoek met sjroep van Spaân. Laat u het u smaken!!

