SPAGHETTI en eerder op het jaar Hagelands Ontbijt AFGELAST omwille van CORONA
Steun het reservatenfonds met een gift voor project 3997

Bijvoorbeeld:
• Als je met je gezin € 40 zou uitgeven dan kan je voor
dezelfde uitgave een gift doen van € 100.
• Voor een uitgave op de spaghetti van € 20 kan je nu een
gift doen van € 50 wat na belastingaftrek op hetzelfde
neerkomt.

U ITG ESTE LD
Als donateur wilden we je uitnodigen op Sinterklaasdag
CO RO N A
op een van de twee exclusieve wandelingen die we voor
jou inleggen. Maar omwille van de lockdown kunnen
deze niet doorgaan op 6 december. Deze wandelingen voor donateurs
worden dan ook uitgesteld. We zullen alle donateurs voor project 3997
Velpe-Mene dan ook later uitnodigen. Eén wandeling is gepland in de
vallei Mene-Jordaan en Pertseveld in Hoksem waar we de mogelijkheden
voor natuurontwikkeling en uitbouw van een fors reservaat zullen
voorstellen. De tweede
donateurswandeling
vertrekt aan De Gors in De
STEUN PROJECT 3997 en kom naar
Rozendaalbeekvallei en
één van de wandelingen exclusief
gaat naar de Velpevallei en
voor donateurs
de Paddepoel, waar we de
laatste jaren natte natuur
Zondag 6 december 2020:
creëerden en een nieuw
uitgesteld omwille van Corona!
project op stapel staat.

Stort je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding ‘Project
3997 Velpe-Mene - Cadeau NPOB’.

Uitgesteld is niet verloren en
alle donateurs zullen via mail
een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen.

Deze benefietactiviteiten zijn omwille van Corona afgelast
en de inkomsten voor het reservatenfonds dreigen
daardoor weg te vallen. Nochtans hebben we deze
steun meer dan nodig met het oog op de bijkomende
realisatie van o.a. 129 ha topnatuur in de ruilverkaveling
Willebringen. De Vlaamse Regering heeft omwille van
de Corona-omstandigheden de fiscale aftrekbaarheid
van giften verhoogd van 45 naar 60%. In plaats van naar
het ontbijt of de spaghetti te komen, kan je dan ook een
corresponderend bedrag als gift storten.

• Wandeling in de vallei Mene-Jordaan en
Pertseveld in Hoksem.
• Wandeling in De Rozendaalbeekvallei en
Paddepoel.

Lokale Algemene Vergadering 2021 Natuurpunt Velpe-Mene

De Lokale Algemene Vergadering zal omwille van Corona niet
kunnen doorgaan als binnenactiviteit. Daarom schuiven we de
datum LAV naar achteren en splitsen de activiteit in 2 delen:
• vrijdag 29 januari 2021
Digitale presentatie en toelichting van de jaarwerking
• zaterdag 30 januari 2021
Glühweinwandeling, met daarna informeel samenzijn
buiten en mogelijkheid tot stemmen. Er zullen open tenten
opgesteld staan aan De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken.
-- Lokale Algemene Vergadering NP Velpe-Mene 18/01/2020

24• Natuur en Landschap 2020/4

Info: www.velpe-mene.be - facebook.com/NatuurpuntVelpeMene

