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Beste natuurvriend
We hebben er lang op gewacht. De terrasjes zijn geopend en … wij herbeginnen
opnieuw met onze wandelingen. We hebben voor de volgende dagen enkele
geleide bezoeken gepland. Zeg maar dat het voor ons ook testactiviteiten zijn.

REGELS
We mogen excursies organiseren met maximum 25 personen, begeleider (gids)
inbegrepen.
De afstand van 1.5 meter moet gerespecteerd worden.
Iedereen draagt een mondmasker.
Er worden geen voorwerpen doorgegeven.
Er moet vooraf ingeschreven worden! Zonder inschrijving vooraf kan je niet
deelnemen. Inschrijven kan enkel bij de gids.
Een verslag(je) wordt als altijd sterk gewaardeerd.
We starten in eigen regio maar open over enige tijd weer echte uitstappen te
kunnen organiseren, ook naar verder gelegen natuurgebieden.

ONS STARTPROGRAMMA.
Donderdag 13 mei (O.L.H.Hemelvaart): Voormiddagwandeling aan Abdij van het
Park – vijvergebied.
Vertrek om 10 u. op de parking aan de eerste vijver.
Gids Pol Uytterhoeven, Inschrijven op tel. 0486 690651.
Vrijdag 21 mei Avondwandeling in de om 19 u. Doode Bemde.
Gidsen Stijn Vranckx en Heidi Coene. Afspraak om 19 u. parking Reigersstraat,
Oud-Heverlee. Inschrijven kan via tel.0489 92 58 80 of heidicoene@yahoo.com.

Zaterdag 22 mei wandeling in het Webbekoms Broek. Start om 9 u. aan de kerk
van Webbekom. Gegidst door Jos Eyletten.
Liefst inschrijven op mailadres, joseyletten@telenet.be , anders gsm 0499333182.
DANK AAN DE VRIJWILLIGERS / GIDSEN.
En ondertussen werken we verder aan een vervolgprogramma voor de volgende
weken. Uw voorstellen voor een gidsbeurt zijn welkom.
Ook nog dit
De bezinkingsbekkens van Hollogne-sur-Geer zijn momenteel volledig
afgesloten voor het publiek als rustgebied voor broedende vogels.
Ondertussen hebt u Ons Vogelblad nr. 128 ontvangen en zijn wij druk aan het werk
aan nr. 129 dat eind juni moet verschijnen. Als u niet in orde was met uw bijdrage,
zat er misschien een gele ‘reminder’ bij. Was er geen geel briefje, dan bent u in
orde voor dit kalenderjaar. En natuurlijk zijn nog altijd (nieuwe)
(her)inschrijvingen welkom.

ONS VOGELBLAD
BELANGRIJK Heel wat leden vernieuwden al hun bijdrage.
Van een paar tientallen hopen we het nog…
LIDGELDEN VERNIEUWEN nog aan 20 euro op rekening van Vogelwerkgroep,
p./a. Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138BIC: BBRU BE BB.
Of doe een storting op de projectrekening
Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %. Stort u bijvoorbeeld
40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24 euro.
Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via
een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte
bedragen met naam omwille van de wet op de privacy.
Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300
5247 4592. BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van
VWG Oost-Brabant.
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Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Katelein Goderis  0491 521 872
Philippe Smets
 0475 605 543

