STEUN

Vertrekpunt 1:
Kleine Spouwen
Sint-Aldegondisstraat 3 • 3740 Bilzen
8,50 km, Geitenpad

Steun Natuurpunt SpARo met een gift op
BE56 2930 2120 7588. Vermeld “Gift
Molenbeemden”. Voor giften vanaf 40
euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.
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Natuurpunt respecteert je privacy. Je krijgt deze uitnodiging om lid te worden in het kader van een ledenwervingscampagne
van Natuurpunt vzw. Alleen als je lid wordt van Natuurpunt, nemen we je gegevens op in ons ledenbestand. Je kan je
gegevens in ons bestand altijd inkijken, laten aanpassen of schrappen. En je kan je verzetten tegen de verwerking van je
gegevens door een mailtje te sturen naar privacy@natuurpunt.be. Onze volledige privacyverklaring staat op
www.natuurpunt.be/privacy. Deze folder is gedrukt op 100% gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkt.

Kalverpad - 9,3 km

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen,ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen,
info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be, © shutterstock.com, Wim Dirckx, Raymond Collings.
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Bedrag / Montant

Ann - Vrijwilligster Natuurpunt SpARo
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KLEINE SPOUWEN

WEERTERBOSJE

“Natuur in de buurt betekent voor mij: een ommetje na een
drukke werkdag, beheerswerken met een toffe bende, maar
vooral op zoek gaan naar natuurbelevingen voor jong en oud.
Natuur in deze buurt is groots in kleine dingen.”
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Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden.
Wandelschoenen zijn aangeraden.
Honden zijn welkom, maar moeten wel aan
een leiband.
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Vertrekpunt 2:
Grote Spouwen
Pastorijstraat 1 • 3740 Bilzen
9,30 km, Kalverpad

MOLENBEEMDEN

Word nu lid voor 30 euro per jaar
En blijf op de hoogte van de natuur in je buurt

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
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Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire

Mededeling
Communication

Praktische info De Molenbeemden

Ja, Natuurpunt is echt iets voor mij

BELEEF DE MOLENBEEMDEN

Buizerd

Fiets- en Wandelgids met heel wat
wandel- en fietsroutes in de mooiste
natuurgebieden van Vlaanderen.
Zanglijster

DATUM		

E-MAILADRES

TELEFOON

PLAATS

NR.

BUS

PLAATS			

POSTCODE

HANDTEKENING

MEDEDELING: MEER NATUUR – SPARO

Schuldeiser: Natuurpunt Beheer vzw
indentificatie BE58ZZZ0409423736
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
Contractnummer: 2010112122622365513

Stuur je ingevulde bericht van
domiciliëring terug naar
Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
of mail het naar
ledenadministratie@natuurpunt.be

Contact: 015-29 72 50 of
ledenadministratie@natuurpunt.be
STRAAT

Ben je al lid? Heel erg bedankt! Je kunt
nog een extra steentje bijdragen door
iemand een lidmaatschap cadeau te doen
via www.natuurpunt.be/
cadeaulidmaatschap.

VOORNAAM EN NAAM

Je cadeau
als nieuw lid

Bezorg ons het bericht van domiciliëring
ingevuld terug per post of e-mail. Een
domiciliëring is gemakkelijk, altijd opzegbaar en bespaart Natuurpunt een hoop
kosten.
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Je krijgt een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids.
Je krijgt elk seizoen het ledenmagazine Natuur.blad en het regionale
tijdschrift Natuurpunt Limburg om op
de hoogte te blijven van de natuur in
je buurt.
En je krijgt veel voordelen bij onze
partners, zoals A.S.Adventure, Landal
GreenParks en Schoenen Torfs.

Word vandaag nog lid en zorg voor
meer natuur in onze buurt:
www.natuurpunt.be/sparo
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“Met wat geluk zie
je een jagende
buizerd of hoor je
de prachtige zang
van een zanglijster.”
Naast haar inspanningen voor De Molenbeemden investeert Natuurpunt SpARo
veel energie in de aanleg en het beheer van
kleine landschapselementen in en rond de
dorpskernen. Zo beheren we honderden
hoogstamfruitbomen, houtkanten, poelen,

VOOR 30 EURO BEN JE MET JE
HELE GEZIN LID TOT EIND 2022

.......... euro

kleine bosjes, wildakkers en 2 km aan hagen.
De boomgaarden zijn een geliefkoosd plekje
voor steenuil en das. Het natuurbeheer
is erop gericht om met zo weinig mogelijk
ingrepen een biotoop te creëren met een
zo groot mogelijke verscheidenheid aan
wilde planten en dieren. Met het fruit van
onze boomgaarden maken we heerlijk sap
en sjroep van Spaan. Deze streekproducten
belanden op vele keukentafels in de regio.

MIJN REKENINGNUMMER		

Das

Daarvoor hebben we je hulp nodig. Hoe meer mensen Natuurpunt steunen, hoe meer natuur er
is om van te genieten.

Een van de bijzonderste planten die we in
de natte gedeelten van de Molenbeemden
aantreffen is de éénbes (Paris quadrifolia),
een plantje zoals de naam zegt met één
bes als vrucht. Naast een schatkamer
voor bijzondere planten, is het gebied een
paradijs voor heel wat diersoorten. Met wat
geluk zie je een jagende buizerd of hoor je
de prachtige zang van een zanglijster. In de
vele waterpartijen leven salamanders en
kikkers.

De Vlaamse
stikstofaanpak

(Giften vanaf 40 euro, bovenop het lidgeld, zijn fiscaal aftrekbaar)

WE WILLEN GRAAG MEER NATUUR IN JE BUURT REALISEREN

Michaël Pas
opent vogelbistro

Ik doe een extra gift

LANDSCHAP VOL LEVEN

De lynx, het spook
van het woud

Ieder Natuur.Blad
bevat een handige
wandelkaart en
zet steeds een
natuurgebied in
de kijker.

30 euro

De natuurgebieden bieden een plek om tot rust te komen, om je uit te leven en om mooie
momenten te beleven. Bovendien beschermen ze ons tegen droogte en overstromingen.
Ze vormen een buffer tegen de verstedelijking en zijn een thuis voor heel wat planten en dieren.

Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen

Ik word lid (met mijn hele gezin)

NATUUR VOOR IEDEREEN

Natuur voor Iedereen Winter '20
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Bruine kikker, roodborst

Natuurpunt SpARo is actief in Spouwen, Amelsdorp en Rosmeer. Samen met een groeiende
ploeg vrijwilligers en meer dan 780 gezinnen die lid zijn in de regio Zuidoost-Limburg werken we
aan meer natuur. Zo laten we die opnieuw schitteren.

NATUUR.BLAD

Steenuil

Trek je wandelschoenen aan en kom de
Molenbeemden ontdekken, een valleigebied
in vochtig Haspengouw. Deze valleien waren
door hun drassige, moerassige ondergrond
ongeschikt voor de landbouw of bebouwing.
Daardoor ontstond een karakteristiek
landschap waar heel wat bijzondere planten
gedijen. Typerend zijn de zegge- en rietvegetatie en grote oppervlaktes moerasspirea.
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Natuurpunt nodigt je uit om de natuur in je buurt
volop te beleven.

België-Belgique
PB Antwerpen X
3/1485

B2C-Mandaat sepa Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering
Door dit mandaat te ondertekenen, (a) geef je toestemming aan Natuurpunt Beheer vzw
(BE58ZZZ0409423736) een opdracht te sturen naar je bank om je rekening te debiteren; en (b)
sta je je bank toe om je rekening te debiteren volgens de instructies van Natuurpunt Beheer
vzw. Je hebt het recht op terugbetaling door je bank volgens de voorwaarden die in je overeenkomst met je bank zijn vastgelegd. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van je rekening werd gedebiteerd.

