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Verse oogst van Sjroep en Sap van Spaân staat voor u 
klaar!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloesem wordt fruit, fruit wordt sap, sap wordt stroop en van dit alles 

wordt men gelukkig  

appelsap en stroop uit Spouwen  

geplukt en met zorg gekozen  

door de vrouwen en mannen van Natuurpunt  

 

deze biologische Grand Cru wordt  

u te koop aangeboden op  

Zaterdag 22 november van 10 u tot 13 u  

Wij verwachten u bij het St-Amanduscentrum in Kleine Spouwen 

 

Hersftwandeling  
De Vallei van de Berwiijn in het Land van Herve 

zondag 26 oktober 2014 
De Vallei van de Berwijn is gelegen in het Land van Herve, een rustgevend, glooi-

end landschap, met veel hagen, weiden, boomgaarden, bossen en hier en daar een 

tweehonderd tot driehonderd jaar oude hoeve.  

We starten onze wandeling van 7,5 km in Val-Dieu, aan de enige cisterciënzerab-

dij die de Franse revolutie overleef-

de. De abdij is een plaats voor pel-

grims, een culturele en toeristische 

trekpleister (brouwerij, park, restau-

rant, …). Dit alles in een schitterend 

wandelgebied!  
 

Praktisch: 

Samenkomst en vertrek: 13:30 u 
Dorpsplein Grote-Spouwen 

 

Start wandeling: aan de Cisterciën-

zerabdij te Val-Dieu : 14:30 u 

Aanrader: stevige wandelschoenen 

Onderweg koffie, vlaai en appelsap! 

Iedereen is welkom! 
 

 

* * * 



Plantactie 
 

Een plant van hier in je tuin!  
Oktober is de maand waarin je weer ‘plantgoed’ kan bestellen. 
Dit plantgoed is een samenstelling van streekeigen struiken, zoals; kardi-
naalsmuts, haagbeuk, kornoelje, meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, ha-
zelnoot, enz. Op het bestelformulier (zie bijlage van dit krantje) vindt u de 
volledige lijst. (online bestellen kan ook). 
Je kan er zelfs een houtkant of haag mee aanplanten. 

Voordelen van dit soort hagen en houtkanten: 
- onmisbaar toevluchtsoord voor veel vogels, egels, enz. 
- herstel van een typisch Haspengouws landschapselement 
- het levert je vruchten op zoals sleedoornpruimpjes (die je kan verwerken 
in een likeurtje) of hazelnoten die je in je zelfgemaakte  chocopasta kan 
verwerken. 
- Na 7 à 8 jaar wordt een houtkant afgezet, d.w.z. tot op ongeveer 20 cm 
ingekort, waarna de struiken opnieuw stevig zullen groeien. Dit zorgt voor 
een mooi houtvoorraadje. 
Je merkt dat het de moeite loont om er eens over na te denken.  
 

Bestellen van planten (met behulp van bijgevoegd bestelformulier) 

kan tot 8 november!! 

Afhalen van de bestelde planten: zaterdag 22 november van 10u tot 
12u, achterzijde van Zaal St.-Amandus, St.-Aldegondisstraat, nr. 5 te Klei-
ne Spouwen (vlak bij de kerk). 

 
 

* * * 
 

Belg = grootverbruiker 

Volgens een grote internationale studie die werd besteld door het 

Wereldnatuurfonds (WWF) staat België op de 5de plek van de lijst 

met landen met de hoogste ecologische voetafdruk per inwoner! Als 
wereldwijd iedereen zou leven als een Belg, hadden we maar liefst 4,3 

planeten nodig om onze manier van leven te kunnen verder zetten! 

Maar hoe is het mogelijk dat we een levensstijl kunnen hebben die de eco-
logische limieten van onze planeet overschrijdt? Dat is mogelijk want Bel-
gië is geen geïsoleerd land. Ons land is voornamelijk afhankelijk van 

de biocapaciteit van andere landen om te kunnen voldoen aan de no-
den van zijn inwoners. Met andere woorden maken we gebruik van het na-
tuurlijk kapitaal van een ander land om aan onze eigen behoeften te vol-
doen. Maar, wat zou er dan gebeuren als België afgesloten was van de rest 
van de wereld? Dan hadden we al onze middelen al opgebruikt en waren de 
Belgen al lang verdwenen… 

Verandering brengen en kiezen voor een alternatieve route zal 

niet gemakkelijk zijn maar het is mogelijk! 

WWF stelt oplossingen voor die ons toestaan rekening te houden met 

de ecologische limieten van onze planeet en de biodiversiteit te be-
schermen: 
 

- Het natuurlijk kapitaal beschermen: beschadigde ecosystemen be-
schermen, beschermde gebieden aanzienlijk uitbreiden en het verlies van 
belangrijke natuurgebieden stoppen. 

- Beter produceren: de hoeveelheid gebruikte grondstoffen en de pro-
ductie van afval verminderen, de grondstoffen op een duurzame manier 
beheren en de productie van hernieuwbare energie ontwikkelen. 

- Minder en beter consumeren:  Iedereen van ons kan beslissen om 
minder en beter te consumeren. Bijvoorbeeld door meer te kiezen voor 
een vegetarische maaltijd, seizoensgebonden groenten en fruit te kopen, 
vis te kopen met een MSC- of ASC-label, zoveel mogelijk het openbaar 
vervoer te gebruiken, zijn/haar woning beter te isoleren of te kiezen voor 
een leverancier van groene elektriciteit. Zo kan je directe positieve im-
pact hebben op het milieu. Meer nog, door te kiezen voor enkele “groene 
gedragsregels” draag je niet alleen je steentje bij, maar stuur je ook een 
boodschap naar de producenten, overheden en de mensen om je heen: 
natuurbehoud is belangrijk voor mij. 

- Financiële stromen heroriënteren: de natuur een waarde geven, 
rekening houden met de sociale en milieukosten, natuurbehoud steunen  
en vergoeden. 

 
Een studie van Eneco en WWF heeft aangetoond dat 70% van de Belgi-
sche energiesubsidies naar fossiele en nucleaire energie gaat. Ter verge-
lijking: in hetzelfde jaar werd slechts 6% van de subsidies toegekend 

aan energiebesparing. Dat percentage is zeker nog gedaald sinds de 
Belgische regering de fiscale voordelen voor energiebesparingsmaatrege-
len heeft afgeschaft in 2011.  

Die beslissingen zijn niet gepast gezien het grote belang van energiebe-
sparing in de vermindering van de energiekosten en de bescher-

ming van het milieu. Bovendien heeft België veel potentieel wat ener-
giebesparing betreft. Als een deel van de subsidies voor fossiele brand-
stoffen bijvoorbeeld gebruikt zou worden om energie te besparen, zou dit 
ons toestaan om in minder dan 5 jaar tijd 200 000 huizen te isoleren.  

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be   


