Herfstwandeling “de nieuwe Demer” in Bilzen
Zondag 20 november
Misschien las u er iets over in de krant. De Demer werd in Bilzen in ere hersteld.
Het Demerstadje spaarde geld nog moeite om het riviertje waar de stad haar
ontstaan aan dankt, weer de plek te geven die hem toekomt. Tijdens een wandeling van circa 6 km maken we kennis met de nieuwe Demer en een aantal onverwachte plekjes van Bilzen. We doen onder meer het Park Haffmans aan.
De milieuambtenaar van Bilzen, die alles weet over het hoe en het waarom van de
werken aan de Demer is onze gids!
Gegarandeerd een boeiende en aangename wandelnamiddag!
Opgelet: vertrek van de wandeling om 13.30 u op het Camille Huysmansplein te Bilzen.
Onderweg zorgen we voor vlaai en koffie.
Iedereen is van harte welkom.
Deelname: gratis voor leden van Natuurpunt en hun gezin, €2 voor niet-leden

Markant citaat:
Geen samenleving en geen politiek zonder economie, geen economie
zonder natuur of planeet!
Dirk Barrez, in het boek “van verontwaardiging naar verandering”.

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

www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Spouwen/Amelsdorp
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis aan huis vouwblad
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Sjroep en Sap van Spaân komen er aan!!
Op 19 november is het zover. Dan doen we een huis aan
huis ronde met twee heerlijke producten van onze eigen
bodem: stroop gemaakt van onbespoten hoogstamfruit uit
Spouwen, en puur appelsap van onze eigen appeloogst,
eveneens een biologische teelt. Deze kwaliteit is aan
deze prijs niet te koop in onze warenhuizen.
U betaalt :
€10 voor een box van 5l appelsap
€4 voor een potje ‘sjroep’ van 450 gr (fruit van Spouwen
tot stroop verwerkt door een stroopmakerij in Aubel)
Op zaterdag 26 november van 10 u tot 13 u is er een
tweede verkoopmoment. Die dag gaan we niet huis aan huis maar openen we onze Sjroep- en Sapwinkel aan het cc St-Amandus te Kleine Spouwen. Wie echte kwaliteit wil, komt langs! De voorraad is eindig.
Waarvoor doen we het?
Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp werkt aan een aangenaam landschap om in te
leven. Onze hoogstamboomgaarden zijn daarvan een heel belangrijk element.
Mooi om zien, een ideale plaats voor veel vogels, planten en insecten. Dus een
stukje natuur in de directe omgeving. Dat is zeker het geval als die hoogstam
nog eens omringd wordt met een haag en het gras onder de bomen niet wordt
bemest en behandeld met pesticiden.
Op dit moment heeft de vereniging circa 350 fruitbomen en 1600 m haag onder
zijn hoede. Kortom, als je op 19 november sjroep of appelsap van ons koopt,
help je mee aan de zorg voor natuur in uw omgeving.

Ons motto blijft: natuurbehoud is zelfbehoud.
Met dank aan
Sommige boomgaarden zijn eigendom van Natuurpunt, anderen huren we voor
lange tijd. Dat is het geval voor twee van onze grootste boomgaarden. Langs
deze weg danken we Jos en Magda Biesmans uit wiens weide in Grote Spouwen
(bij Hubkes poel) het gros van het fruit voor de Sjroep vandaan kwam. Het appelsap komt dan weer hoofdzakelijk uit de Millenniumboomgaard die we 10 jaar
geleden op gronden van Hermie en Marie-Paul Vangronsveld–Bollen mochten aanleggen.
Dank voor de samenwerking en het vertrouwen!!
**

te koppelen aan duurzaamheid. Dat werd niet altijd in dank afgenomen. Toen
mijn boek Econoshock werd gepubliceerd in 2008, schreef ik dat de groene
schok één van de belangrijkste elementen van de huidige economische transformatie was. De commentaar was toen “je gaat toch ook niet beginnen”.
Vandaag wordt het belang van het groene niet meer weggelachen. … In Vlaanderen blijft jammer genoeg het belang van de biodiversiteit (natuur) al te vaak
ondergeschikt aan de korte termijn politieke en economische belangen. Onze
ruimtelijke (wan)ordening is een cumulatie van 40 jaar opportunistisch beleid,
en de invloed van allerlei lobbies.
In de afgelopen 10 jaar heeft Natuurpunt aan belang gewonnen. Het is een
mooie beweging, gesteund door vrijwilligers en heel veel leden.
Mijn grote droom is dat onze militaire domeinen integraal zullen omgevormd
worden tot natuurparken, en dat, nog voor ze worden aangevreten door allerlei
domme verkavelingprojecten en de zoveelste KMO-zone. Die domeinen zouden

10 jaar Natuurpunt door de ogen van

prachtige wapens zijn tegen verzuring in onze maatschappij. Ik hoop het ooit

econoom Geert Noels!

ging erin zal slagen om dan het behoud van de natuurpracht te kunnen combine-

mee te maken dat ze worden beheerd door Natuurpunt. Ik hoop dat de vereniren met de recreatie en het contact met de natuur, die we allen willen meegeven aan onze kinderen. Natuurpunt bestaat een decennium. In de tijdsrekening

10 jaar geleden ontstond Natuurpunt uit een fusie van Natuurreservaten vzw en
de Wielewaal. Sindsdien is de vereniging fors gegroeid. En dat is meer dan ooit
nodig!
Geert Noels, een bekend econoom en opiniemaker, gaf zijn kijk op de werking
van Natuurpunt in Vlaanderen. Het is aangenaam om te lezen dat zijn kijk op de
wereld nauwer aansluit bij de visie van Natuurpunt dan men doorgaans verwacht
van economen. Wie goed leest merkt dat Geert Noels afrekent met de
(schijnbare) tegenstelling tussen natuurbehoud enerzijds en economie, welvaart
en vooruitgang anderzijds. Wat dat laatste ook moge betekenen.
Hier enkele van zijn uitspraken:

“Natuurpunt is voor mij een geleidelijke ontdekking geweest. In bepaalde middens werden tien jaar geleden de “groene jongens” wat neerbuigend behandeld.
Ik vertoef echter zelf zoveel mogelijk van mijn vrije tijd buiten. Wandelen en
vooral fietsen en dat in alle seizoenen. En telkens ik een verrassend stukje natuur tegenkwam, waar ook in Vlaanderen, zag ik de bordjes van Natuurpunt. De
eentonige begroeiing verandert in handen van Natuurpunt na enkele jaren in gevarieerde landschapjes.
In de loop van de jaren heb ik getracht economische projecten of doelstellingen

van de natuur betekent dat een vingerknip. Die korte periode heeft al een groot
verschil gemaakt. Ik wens jullie nog vele succesvolle decennia. Mijn kinderen
danken jullie.”
***

Afhalen plantgoed: Herinnering
In oktober kon u intekenen voor de plantenverkoop van Natuurpunt Limburg. Op
26 november van 10u tot 12u zorgen we voor de bedeling van de bestellingen
uit onze regio.
Bent u één van de mensen die koos voor het afhaalpunt Kleine Spouwen op 26
november? We verwachten u!

