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Jos Ramaekers
Van:

raf nulens [raf.nulens@gmail.com]

Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 23:30
Aan:

info@natuurpunthasseltzonhoven.be

Onderwerp: Flitspaal 5-3-2011

Flitspaal - Natuurpunt Hasselt-Zonhoven
5 maart 2011
● Wie lid is van Natuurpunt wil dat ook blijven!
● Toch niet van je radar verdwenen?
● Konden we maar op 2 plaatsen tezelfdertijd zijn!
● Algemeen Voorjaarsoverleg & Bio-Eetfestijn!
● Grootse werken in Kiewit in aantocht!

Wie lid is van Natuurpunt wil dat ook blijven!
Soms ontsnapt een aangeboden betalingsuitnodiging aan onze aandacht... Mogelijk dat deze herinnering
ook bij jou een belletje doet rinkelen... Voor 24 luttele euro's ontvangt je gezin een jaar lang, naast de
vier gedrukte landelijke kwartaalbladen, ook onze plaatselijke digitale uitgaven: De Paalsteen en De
Flitspaal. Rekening Natuurpunt 2800 Mechelen: BE17 2300 0442 3321. Graag met vermelding van je
lidkaartnummer. En... met domiciliëring valt je bijdrage aan de natuur... nooit meer door de mazen van
het net!

Toch niet van je radar verdwenen?
Op dinsdag 15 maart start de cursus Roofvogels! Tijdens de 4 opeenvolgende dinsdagavonden op de
zolder van het Natuur.huis, domein Kiewit, zal Koen Leysen ons, in de 3 uur durende sessies die starten
om 19 u. 30, omvormen tot volleerde spotters van deze cirkelende en duikende jagers. Tijdens 2
dagexcursies zullen we ons een systematiek eigen kunnen maken om de meest voorkomende roofvogels
te herkennen. Vooraf inschrijven is uiteraard verplicht! Info: NP Educatie, 014 47 29 55,
educatie@natuurpunt.be. Organisatie: NP HaZo i.s.m. NP Limburg. Inschrijvingen:
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cursussen@natuurpunthasseltzonhoven.be. Cursusgeld is 56 euro voor NP-leden, niet-leden betalen
72 euro.

Konden we maar op 2 plaatsen tezelfdertijd zijn!
- Zaterdag 19 maart. Beheerswerken in het Armenbosje. Afspraak om 10 u. aan de kapel van Wideux,
Grote Roost, 3500 St.-Lambrechts-Herk. Info: 011 31 24 21, alida.vanholst@skynet.be, Jukstraat 27,
3500 Hasselt. Zorg voor aangepast schoeisel en kledij.
- Zaterdag 19 maart. Beheerswerken. Voor info wat we die dag, waar zullen doen, best even mailen
naar Jos, Gilbert of Ivo. Zoals steeds starten we om 9 u. of om 13 u. Inhoudelijke coördinatie:
jos.coteur@telenet.be 0497 04 86 79. Technische coördinatie: gilbert.hermans@telenet.be 0479 81
77 20, ivo.vanvoorden@telenet.be 011 21 02 94. Een halve dag hulp is ook welkom. Ivo of Jos
loodsen je per gsm naar de plaats om je in het zweet te werken!

Algemeen Voorjaarsoverleg & Bio-Eetfestijn!
Zaterdag 26 maart, 16 u. start het Algemene Voorjaarsoverleg van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven in
Zaal Sint-Katarina, Nicolaas Cleynaertslaan 1, 3500 Hasselt. Voor alle leden geven we een overzicht
van de financiële toestand, kiezen een nieuwe voorzitter en bestuur. Aansluitend om 18 u. volgt ons
Bio-Eetfestijn. (H)eerlijke verwennerij met biologische producten voor leden, sympathisanten of
familie! Keuze uit A: veggie- (10 euro) of B: vismenu (13 euro). Wie lust er nu geen gewokte
seizoensgroenten, wilde rijst of kruidige gebakken patatjes? En... het verrassingdessert zal zeker het
laatste gaatje vullen! Drankleverancier van dienst: Oxfam Wereldwinkel. Voor al de actieve
vrijwilligers ligt ook een leuke gadget klaar! Inschrijven tot 17 maart via:
inge.vandebeek@natuurpunthasseltzonhoven.be. Betaling per overschrijving op NP.HaZo: 0015071333-55 met vermelding: EFNP/ Naam / A2 / B3 (= 2 x menu A; 3 x menu B).

Grootse werken in Kiewit in aantocht!
In het kader van een goedgekeurd Europees project Life+ zullen er grote en grondige herstel- en
inrichtingswerken op Kiewit doorgaan. Om kraanwerken en vijverherstel deze zomer mogelijk te
maken moet er vooraf echter heel wat gekapt worden. Deze kapwerken werden door de stad Hasselt aan
de terreinploegen van Natuurpunt toegewezen en zijn gestart op 1 maart. Tijdelijk zal dit voor de
bezoekers en wandelaars op Kiewit wat overlast bezorgen en mogelijk wat wenkbrauwen doen fronsen.
Daarom worden er op het domein infoborden voorzien om het Life+ project en de werken toe te lichten.
De natuur zal er op termijn wel bij varen!

Om u uit te schrijven voor de Flitspaal: klik hier
en bevestig uw uitschrijving.
© 2011, Natuurpunt Hasselt-Zonhoven
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