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Kom eens meedoen op onze Natuurpunt Startdag!

Wist je dat Natuurpunt Vlaanderen volledig gedragen wordt door vrijwilligers? Samen beheren we
meer dan 500 natuurgebieden en breiden die jaarlijks uit met ongeveer 1.000 ha. Overal in
Vlaanderen bestuderen we de natuur en organiseren we ac�viteiten voor jong en oud. Iets voor
jou? Deze lente organiseert Natuurpunt Startdagen om alle geïnteresseerden op een leuke manier
op weg te helpen.

Net als in heel Vlaanderen organiseert Natuurpunt Oude Spoorweg een startdag. Voor Kon�ch en
Duffel gaat die door op zaterdag 15 april.

Kom je eens meedoen? Dat is een keigoed idee, want:

• Je versterkt de natuur in je buurt. Meer en betere natuur is goed voor de biodiversiteit, voor
het klimaat en voor de gezondheid van de buurtbewoners.

• Je leert nieuwe mensen kennen. Samen de handen uit de mouwen steken is plezant.
Natuurpunters maken het graag gezellig met een hapje en een drankje.

• Je leert veel bij over de natuur. Al doende leer je. Voor je het weet ken je alle planten en
dieren bij naam en bouw je mee aan een natuurinclusief Vlaanderen.

We staan voor je klaar op de Startdag op zaterdag 15 april om 9.30 u. in de Mosterdpot. We hebben
een gevarieerd programma met in de voormiddag wat fysiek werk ter voorbereiding van de Run for
Nature. Dan samen iets eten en drinken en verder kennismaken en info in het Mosterdpotje. Einde
omstreeks 15 u.

Natuurpunters kom je overal tegen. Samen werken we elk jaar meer dan twee miljoen uren voor
onze natuur. En nog steeds komen we handen te kort. Kom je een dagje meedraaien? In elke
gemeente in Vlaanderen is er wel een groep waar jij van harte welkom bent, of je nu veel of weinig
�jd hebt, iets kent van de natuur of helemaal niet.

• Wil jij vooral fysiek aan de slag? Dan kan je helpen graslanden maaien, wandelpaden
onderhouden en wilgen kno�en.

• Wil je de natuur bestuderen? Dan kan je waarnemingen doen of in een werkgroep stappen.

• Hou je van het sociale contact? Dan kan je komen tappen of ac�viteiten organiseren.

• Ben je sterk in administra�e? Dan kan je meehelpen met website, e-zine, �jdschri�,
opvolgen van dossiers.

• Wil je de natuur versterken? Dan kan je lokaal beleidswerk doen of aankopen realiseren.

Voor de startdag bij Natuurpunt Oude Spoorweg kan je je inschrijven op onze website
h�ps://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html

Heb je nood aan bijkomende informa�e: bel of mail naar Marleen Van Puyvelde
marleenvanpuyvelde@telenet.be - 0486 41 36 58

https://natuurpuntoudespoorweg.be/contact/inschrijving-vrijwilliger.html
mailto:marleenvanpuyvelde@telenet.be
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Ben jij nieuwsgierig welk getallen voor onze

afdeling achter de XXX staan in de affiche hiernaast?

Kom dan naar de startdag op 15 april in de

Mosterdpot en ontdek wat onze vrijwilligers

vorig jaar hebben gerealiseerd en waarom

we jou daar in de toekomst heel graag bij hebben!

Doe net zoals filmmaker Pim:
zet je in voor de natuur
Wil jij de handen uit de mouwen
steken? Keigoed idee: je versterkt de
natuur in je buurt, je ontmoet
andere natuurlie�ebbers en je leert
veel bij over de natuur.

Voor ieder wat wils: van grasland
maaien en wilgen kno�en tot
ac�viteiten organiseren en soorten
inventariseren ...

Deze lente organiseren de
Natuurpuntafdelingen Startdagen
om alle geïnteresseerden op een
leuke manier op weg te helpen.


