
Plantenverkoop 2009 
 

Let op bijgevoegd bestelformulier voor bomen en struiken 
BESTELLEN vóór 6 november!  

Plant een boompje, een struik, een haag en gun jezelf een levendige en natuur-
lijkere omgeving. 
Natuurpunt organiseert ook dit jaar een gezamenlijke en voordelige aankoop 
van streekeigen bomen en struiken. Meer informatie en het bestelformulier 
vindt u als bijlage bij dit Krantje. 

Spouwen/Amelsdorp 
Vereniging voor natuur- en landschapszorg 
Driemaandelijks huis aan huis vouwblad 
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen 
Okt 2009, 21ste jaargang, nr. 82, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen 

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

 

Herfstwandeling  

 
 

Van gifgoot terug naar levende rivier 
 

Een niet alledaagse tocht in de nieuwe wildernis bij de Maas in Stokkem 
 

Zondag 15 november 
 

In de Maasvallei zijn indrukwekkende werken uitgevoerd om het Maasland 
te beveiligen tegen overstromingen. Daardoor krijgt de rivier terug meer 
ruimte en ontwikkelt zich  nieuwe natuur op een schaal die in Vlaanderen 
nooit eerder is vertoond.  
Onze voorzitter is, beroepsmatig, zeer nauw betrokken bij dit project. 
Hij is onze gids tijdens deze wandeling en maakt ons wegwijs in dit jonge 
landschap waar zich een zeer soortenrijke ‘wildernis’ ontwikkelt.  
Een kudde Konikpaarden en Galloways staan hier in voor het natuurbe-
heer. Het gebied is 220 ha groot en ondertussen het natuurrijkste na-
tuurterrein langs de Maas in Vlaanderen en Nederland. Grote groepen wa-
tervogels zijn hier te gast. Niet minder dan 70 bijzondere plantensoorten 
hebben zich er gevestigd.  
Onderweg zorgen we voor vlaai en koffie!  
 
13.30 u Vertrek dorpsplein Grote Spouwen 
 

14.00 u  Maascentrum de Wissen, te Stokkem – start wandeling 
Een verrekijker komt hier zeker van pas.  
Wandelschoenen of laarzen nodig.  
Iedereen is van harte welkom 

De verschrikkelijke Koekoek ! 
 

Onlangs hoorde ik het verhaal van Vlamingen die het afgelopen voorjaar op 
vakantie waren in een mooi landschap in Italië, maar elke ochtend vanaf vijf 
uur gestoord werden door een roepende Koekoek. “Verschrikkelijk toch in zo’n 
stil, prachtig landschap” , vonden ze. 
 

Is deze reactie het gevolg van het leven in een omgeving waar zelfs soorten 
die tot voor kort algemeen waren nog zo weinig voorkomen? Is zelfs de roep 
van de Koekoek, die zo sterk met een heerlijke lentedag is verbonden,  sto-
rend? Mensen hebben blijkbaar steeds minder voeling met een beetje natuur-
lijkheid. 
Heb jij dit voorjaar in je tuin of woonomgeving de roep van de Koekoek nog 
gehoord? Ik niet één keer. Krijgen we straks stille lentes? Dat is pas echt 
bevreemdend. 
 
Lambert Schoenmaekers 



INFOAVOND 
 

“Van Akkermennekes tot Zwelmerkes”    
 

Donderdag 19 november 2009, 20.00 u  
Waar? Zaal “Onder ons”   Pastorijstraat  Grote-Spouwen 

Eens een avondje niet voor de kijkkast. In plaats daarvan bij een kop koffie of 
een pint je laten verrassen door een bevlogen spreker.  

Jan Gabriels, befaamd ornitholoog, deelt met ons zijn passie en kennis over  
vogels in onze omgeving.   
Fascinerende verhalen over de vogeltrek.  Waar overwintert een eenzaat als de 
Koekoek, trekt hij in groep of alleen?  Hoe zo, zijn onze zwaluwen be-
dreigd ? Het wilde en geheimzinnige nachtleven van de uilen. Wat leggen we  
deze winter op de voedertafel ? En zoveel meer… 

Gratis inkom    * Iedereen van harte welkom!!    

 

Organisatie: Natuurpunt Spouwen/Amelsdorp 

De kat en de marter 
 

Overgenomen van het tijdschrift Natuurhulpcentrum Opglabbeek. 
  

Het Natuurhulpcentrum is dag in dag uit open van 9u's morgens tot 10u 's avonds. 
Dat wil zeggen dat ons personeel ook een 'late shift' heeft van 13u tot minstens 
22u. Zo ook op een donderdag half juni, het is 22u30  als de telefoon rinkelt.  Men-
sen uit Amelsdorp hebben een oude waterput gevonden waar een 'fis' is in gevallen. 
'Fis' is het dialect voor bunzing. We vragen onmiddellijk het adres en vooral de 
diepte van de put. De waterput zou 7 m diep zijn. We hebben toevallig enkele weken 
geleden een heel nieuwe klimuitrusting gekocht, dus die komt nu goed van pas. 
Wanneer we toekomen staan de melders ons op te wachten. Ze leiden ons naar een 
dicht bebost perceel waar de waterput gelegen is. Met een grote zaklamp schijnen 
we voorzichtig in de donkere put. Er zit inderdaad een kat op de bodem en daar-
langs… ook nog een steenmarter en dus geen bunzing. Beiden hebben de val over-
leefd en moeten nu noodgedwongen een ruimte van 1m² met elkaar delen. Sil en ik 
laten collega Bart, de lichtste van ons drie, voorzichtig zakken tot op de bodem. 
Daar moet hij een keuze maken: eerst de kat of eerst de steenmarter? Aangezien 
de steenmarter nerveus heen en weer rent wordt die als eerste gevangen. Een kist-
je met die lading wordt omhoog getrokken en een nieuwe kist voor de kat wordt 
neergelaten.  
Een paar minuten later staat ook onze collega veilig terug boven. De kat wordt aan 
de eigenares bezorgd.  De steenmarter wordt in een naburig bosgebied terug vrijge-
laten. De volgende morgen wordt de politie en het gemeentebestuur verwittigd zo-

dat de levensgevaarlijke put kan afgedekt worden.  

Sap van Spaân nu weer te verkrijgen!  
 

De appelbomen die we enkele jaren geleden aanplantten en sindsdien onderhouden in 
enkele boomgaarden, doen het steeds beter. Onze appeloogst is weer een beetje groter 
en afkomstig van jonge en oude bomen in Spouwen en Amelsdorp. De bijzonder zonnige 
zomer heeft het fruit lekker gezoet.   
Ook dit jaar bieden we dit zuivere appelsap van eigen bodem te koop aan.  
Kostprijs:  
♦ Sap van Spaân in flessen € 1,70/fles (bij aankoop van flessen betaal je statiegeld 

per fles en per krat.  
 
♦ Sap van Spaân in container (5 liter) met aftapkraantje: € 1,70/l - geen statiegeld 
 

 

Info en bestellen bij Birgit Lambregs: 0474/509848 of  
e-mail naar: birgit.lambregs@skynet.be 
 

De voordelen van het Appelsap van Spaân zijn meervoudig: 

- Natuurlijke teelt, zonder gebruik van pesticiden, op een bodem waar geen kunstmest 
wordt gebruikt; 
-  Geen bewaarmiddelen of zoetstoffen 
- Weinig transport en dus weinig milieubelasting tussen de appel als grondstof en het      
   sap. 
- Verkrijgbaar zowel in flessen als in container met kraantje (van 5 liter).  
- In beide verpakkingen een bewaartijd van minstens 1 jaar. 
- Door aankoop van Sap van Spaân draag je bij aan de zorg voor een mooiere omgeving. 
De opbrengst van deze verkoop investeren we in de 
aanleg en het onderhoud van onze boomgaarden,  
hagen, houtkanten, ... 
 
 

Kortom, je weet wat je drinkt,  
… dat smaakt nog beter!  
 
 
 
Te koop zo lang de voorraad strekt!!  


