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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van

Vlaanderen. Meer dan 100.000 gezinnen zijn lid. 

ontvang je de Natuurpunt-Wandel/Fietsgids met 

66 uitgestippelde wandelingen en fietstochten 

in de mooiste natuurgebieden van België.

krijg je 10% korting in de Groene Winkel en

aardige kortingen bij verschillende partners. 

Zie hiervoor www.natuurpunt.be/korting.

ontvang je  digitale nieuwsbrief

van Natuurpunt Meise.

maandelijks de

vergroot je het draagvlak voor meer natuur

en een gezond leefmilieu.

ontvang je het kleurrijke 

tijdschrift Natuur.blad. Hierin vind je natuurnieuws 

uit heel Vlaanderen.

driemaandelijks 

Als lid van Natuurpunt Meise

0497/59.93.46

www.natuurpunt.be/meise
 

natuur.meise@gmail.com

052/33.64.10
Dier in nood?

Help ons nog meer natuur 

beschermen

Natuur aankopen en beheren kost veel geld.

Je kan ons financieel steunen en je krijgt hiervoor 

een fiscaal attest (vanaf 40.-€). Je kan een bedrag 

storten op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 

van Natuurpunt Beheer. Als mededeling vermeld je:

‘project 3988’. Met het geld kopen we gronden en 

materiaal om bossen, hooilanden, poelen, paden te 

beheren.                                   HARTELIJK DANK!

Lid worden... 

Activiteiten voor de jeugd?

Blijf op de hoogte te blijven van onze activiteiten (nieuwe

initiatieven, wijzigingen,...): stuur jouw mailadres door

naar natuur.meise@gmail.com. 

Digitale Nieuwsbrief

Word lid: SURF naar www.natuurpunt.be
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JNM organiseert elk jaar activiteiten in de regio voor

jongeren van 6 tot 25. Maak kennis op 

www.jnm.be/noordwest-brabant.

Wandelliefje: Amor op maat

bij mens, dier en plant. Op maat van 

geliefden in een natuurgebied van Meise 

naar keuze. Als geschenk van/voor een 

koppel, jubileum, verjaardag...

Max. 20 personen.

Prijs afhankelijk van gekozen concept.

natuur.meise@gmail.com. 

Een interactieve themawandeling over liefde 

https://www.facebook.com/
Natuur.Meise/

25
ja ra

2019 
Activiteitenkalender

Een ecoduct?

Maak dat het lukt!



Dag van de Natuur
Zondag 24 november, 9.30 - 16u.

Kom kennismaken met wat natuurbeheer allemaal 

kan inhouden. Werkdag voor het grote publiek.

Afspraak: wordt later bekend gemaakt.

                              

regelmatig doorheen het jaar

Natuurpunt Meise beheert vier natuurgebieden:

Wolvertemse Beemden, Birrebeekvallei, Land van 

Oppem en de Boskapel. Samen goed voor zowat 

100 voetbalvelden fraaie natuur. Onze vrijwilligers 

trekken vaak de natuur in om te klussen: maaien,

zwerfvuil opruimen, paden onderhouden, snoeien

en zagen, bomen planten ...  

Help je graag eens mee? 

Wil je weten waar en wanneer we aan de slag gaan? 

Mail dan naar natuur.meise@gmail.com.

26 en 27 januari

Tel de vogels en vlinders in jouw tuin.

Surf naar www.natuurpunt.be om je 

gegevens in te voeren.

 

Vlinder mee
6 en 7 juli

Natuurwandeling omgeving Nerom (16-17.30u): op zoek

naar de juiste plek voor het ecoduct, ons jaarthema. 

Gevolgd door nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering

(17.30-...). Afspraak : De Spin, Biest 8, Wolvertem.

Winterwandeling en 

nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 19 januari 16u & 17.30u.

3

Vogels voeren en beloeren

Ledendag Natuurpunt Meise
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Ochtendwandeling & ontbijt in de natuur 
Zondag 23 juni - Inschrijven verplicht

Bezoek aan een ecoduct
Zondag 12 mei, 14u.

Dit is een exclusieve gelegenheid om een ecoduct

te bezoeken. We gaan op zoek naar inspiratie.

Afspraak: 14.30u, Station van Groenendaal, Hoeilaart.

Inschrijven verplicht via natuur.meise@gmail.com

 

Hoe maak je van de natuur 
je erfgenaam?  Infoavond

Donderdag 24 oktober, 19u.

Door Natuurpunt op te nemen in je testament, help je mee 

om de natuur te beschermen. Omdat dit juridisch correct 

moet verlopen, beantwoordt Natuurpunt al jouw vragen. 

De fiscaal meest interessante formules worden uitgelegd 

en praktische voorbeelden maken het concreet.

 

Mee klussen in de natuur

Natuurlijk Fit!
het hele jaar door

Onze natuurlijke fit-o-meter in het Velaartbos blijft ook 

in 2019 voor iedereen toegankelijk. 

De data van onze activiteiten kunnen wijzigen. 
Neem een  kijkje op onze website voor updates.

e

Dag van de Boerennatuur
Zondag 2 juni.

De landbouw kan beste maatjes zijn met de natuur

en heeft er zelfs alle belang bij. Samen met de

boerderij van CSA De Klepper orgeniseren we de

eerste Dag van de Boerennatuur.

Actiedag
Zondag 6 oktober, 14u.

We voeren die dag actie voor het ecoduct over de A12 in 

Meise. Het wordt een dag vol activiteiten voor jong en oud 

in en rond het Neromhof. 

Noteer alvast de datum in je agenda. 

 

Insectenwandeling 

Land van Oppem
Zondag 15 september, 14u.

Ons kleinste natuurreservaat is een schatkamer voor 

insecten. Rond de poel, in het moeras, de valleibosjes

bruist het in de zomer van het zespotige leven. 

Afspraak: 14u, Kerkhof Wolvertem, Oppemstraat.  


	Page 1
	Page 2

