
 NATUURPUNT OOST BRABANT 

nieuwsbrief 3  campagne 

NATUUR KLEURT JE BUURT 

9 juni 2004 
  
  • Deadline voor het themanummer Natuur en Landschap (oplage bijna 6000 ex) rond de Open 

Monumentendag nadert.  Bijdrage voor de themakatern vóór 12 juni in concept bij Jan Struyf aub. 
• Dit weekend (12-13 juni): drie activiteiten in het kader van de kleurencampagne: Begijnendijk, 

Papenbroek en Achter Schoonhoven. 
• Roel Baets stuurde vandaag zijn uitnodiging door.  Via de nieuwsbrief geven we hieraan nog 

ruimere verspreiding. 
• Eerste kleurenactiviteiten een succes:  Aardgat (meer dan 70 dln), Snoekengracht (170 dln) en 

Paddenpoel (55 dln).  Ook qua ledenwerving werd het een succes: Aardgat (5), Snoekengracht (12) 
en Paddenpoel (5). 

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek in voorbereiding en opvolging van de activiteiten in het kader van de 
campagne. Organisatoren van kleurenactiviteiten kunnen er ook oproepen en mededelingen in kwijt (zie 
voorbeeld hier van Jan Struyf en Roel Baets).  Volgende editie verschijnt eind juni of begin juli.Heb je 
opmerkingen of vragen of wil je de flits niet langer ontvangen? Mail dan naar hugo.abts@pandora.be 
Mail deze nieuwsbrief door aan alle betrokkenen in de afdeling of het team.  Deze nieuwsbrief wordt 
gestuurd aan alle leden van de AV van NPOB. 

  
  Open monumentendag in Natuur en Landschap: Themanummer eind augustus-begin september.  
Copij voor het thema-deel wordt kortelings afgesloten. Vóór 12 juni deelbijdragen bij coordinator Jan 

Struyf (jan_struyf@hotmail.com) 
    
  Op de vergadering van 28 mei werden duidelijke afspraken gemaakt voor de themabijdragen in 3e nummer 
van Natuur en Landschap rond de Open Monumentendag.  Alle bijdragen voor dit gedeelte van het 
tijdschrift dienen vóór 12 juni naar Jan Struyf gezonden te worden.  Er zijn twee regionale activiteiten nl. 
deze van Aronsthoeck (Geetbets) en Molenheide (Langdorp). Daarnaast zijn er streekactiviteiten in Tienen, 
Leuven en Landen, mogelijk ook in Haacht.  Jan en Luc Vervoort maken hier een thema-deel van in het 
tijdschrift dat vervroegd voor de monumentendag verschijnt. Denk eraan ook voor de rest van de bijdragen 
dat de copij vervroegd afgesloten wordt.  Contacteer Jan Struyf (jan_struyf@hotmail.com) of Luc Vervoort.
Er wordt ook gewerkt aan een tweede bus-aan-bus krant voor de Open Monumentendag.  Contacteer 
hierover hugo.abts@ pandora.be 

    
  Weekend van 12 en 13 juni: nieuw hoogtepunt van de campagne in het Hageland. 

regionale activiteiten: Orchideeënkijken 
    
  

 



    
  12 juni Papendel in Begijnendijk: zeeën van gevlekte orchissen. 

Afspraak: zaterdagavond 12 juni om 18u30, Sint-Luciakapel Begijnendijk 
Info: Alfredo Guilaume, 016-53 58 48 

 
13 juni Achter Schoonhoven te Aarschot: orchideeën en ratelaars.  

Afspraak: zondag 13 juni om 14u, Chiroheem, Kortakker-Rillaar (pijlen vanaf Steenweg Aarschot- Diest).
Info: Frans Wouters, 016-50 04 00 

 
13 juni Papenbroek in Bekkevoort: Orchideeën en andere zeldzaamheden in het door een goed beheer 

prachtig ontwikkelde gebied.  
Afspraak: zondag 13 juni om 14u, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Assent 

Info: Roel Baets, 013-32 79 49  
 

27 juni Oude spoorwegberm en Getevallei op grens Tienen en Hoegaarden 
Afspraak: 14u Sint-Servatiuskapel, Rommersom 

 
27 juni Torfbroek te Berg-Kampenhout: unieke kleurenpracht met bijzondere orchideeënsoorten 

als grote muggenorchis, moeraswespenorchis en bergnachtorchis.  
Afspraak: zondag 27 juni om 14u30, parking Torfbroek (Berg-Kampenhout), pijlen vanaf 

Haachtsesteenweg 

Activiteiten gratis voor leden en hun gezin, 1 euro voor niet-leden 

Ga eens kijken op de vernieuwde website:  www.natuurpunt.be/oost-brabant 
    
 Uitnodiging vanwege Roel Baets voor de Papenbroek-activiteit nu zondagnamiddag 13 juni 
    
  Natuurpunt Bekkevoort 

Orchideeën kijken in je streek 
Natuur en landschap in onze streek: daar maken wij een punt van! 

 
Terwijl zelfs de meest algemene soorten zoals mussen, maar ook onze zwaluwen en geelgorzen 
schrikbarend achteruitgaan, houden vele zeldzame soorten in beheerde natuurgebieden stand.  Je vindt er 
een toenemende biodiversiteit met jaarlijks nieuwe broedgevallen van zeldzame vogels, maar ook jaarlijks 
nieuwe groeiplaatsen van zeldzaamheden zoals inlandse orchideeën.  1500 ha beheerde natuur in ons 
Hageland: allemaal oasen van rust, zeeën van kleur, haarden van bruisend leven en originaliteit, met 
schitterende tapijten van voorjaarsbloeiers, met duizenden orchideeën en andere bloemen die het landschap 
kleuren.  Gekoesterd door inzet en zorg van mensen met een hart voor natuur. 
Deze gebieden zijn aantrekkingpolen voor natuurliefhebbers en inwoners van onze gemeenten in het 
Hageland.   
Papenbroek in Bekkevoort: orchideeën en andere zeldzaamheden in een door een goed beheer prachtig 
ontwikkeld gebied. 
 
De campagne ‘Natuur geeft kleur aan je buurt’ wil deze projecten tonen met de bedoeling meer mensen 
hiervan te laten genieten. 

Iedereen is welkom op 13 juni, kom met je familie en vrienden! Kom kennismaken! 

Samenkomst om 14.00 uur aan de kerk van Assent. Maar je kan ook rechtstreeks komen via de Koestraat 
(parkeren Zandstraat). Er zijn doorlopend de ganse namiddag (14.00 tot 17.00 u) begeleide bezoeken aan 
het natuur-gebied. Bij het onthaal zijn tenten voorzien en een terras waar je na het bezoek aan het 
natuurgebied rustig kan napraten en genieten van een glaasje 

Verdere inlichtingen 013/32.79.49 of 0478/91.82.86 
natuurpuntbekkevoort@skynet.be - www.natuurpunt.be/bekkevoort 

    
 



  Eerste kleurenactiviteiten: een succes naar opkomst en ledenwerving 
Zie een fotoverslag op www.velpe-mene.be 

    
  De eerste regionale activiteiten in het kader van de kleurencampagne kenden een grote opkomst: 

- Aardgat 13 mei: meer dan 70 deelnemers en 5 nieuwe leden.   
- Snoekengracht: 170 deelnemers en 12 nieuwe leden.   
- Paddenpoel 5 juni: 55 deelnemers en 5 nieuwe leden. 

Een verslag en fotobeeld van deze activiteiten vind je op www.velpe-mene.be. onder “verslag van de 
kleurencampagne”.  Op deze activiteiten werden de mensen verwelkomt door een groep enthousiaste 
gidsen en werd er telkens bij een drankje rond een tafeltje met de welkomstpakketten nagepraat.  Zie het 
fotoverslag op het web.  Bij elk van deze activiteiten werd consequent het principe toegepast van gratis 
voor leden en 1€ voor niet-leden.  Dit werd ontvangen bij het begin van de wandeling.  Niet-leden 
kregen voor deze 1€ een dagkaart.  Dit omdat ledenwerving zo belangrijk is voor de hele beweging.  

    
  Wil je regionaal meewerken aan de campagne: geef dan een seintje aan het NPOB-secretariaat of per 
mail aan hugo.abts@pandora.be 

    
  Heb je opmerkingen of vragen of wil je de flits niet langer ontvangen? Mail dan naar 
hugo.abts@pandora.be.   

 


