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EEN CADEAU VOOR DE JARIGE VERENIGING: 10 000 LEDEN IN LUSTRUMJAAR
40 jaar inzet voor natuur en landschap verdient je steun. 

Veertig jaar opkomen voor natuur en landschap is niet niks. Deze inzet heeft vele mijlpalen in het landschap nagelaten, en 
dit in elke gemeente. Dank zij deze inzet is er nu meer natuur, is het landschap en de cultuurhistorie er sterker uitgekomen. 
Dat zullen we tonen tijdens een reeks mijlpaalactiviteiten (zie p. 7-9). Ook in jouw gemeente en in jouw omgeving is er meer 
natuur gekomen, natuur om van te genieten, en wordt de biodiversiteit echt gekoesterd door goed natuurbeheer. Daar 
zorgt Natuurpunt samen met de vele beheerteams en vrijwilligers in de Natuurpuntafdelingen voor. 8640 gezinnen zijn in 
Oost- en Midden-Brabant reeds lid van Natuurpunt. Tijdens het lustrumjaar willen de kaap van 10 000 leden bereiken omdat 
we overtuigd zijn dat de inzet voor natuur, landschap en erfgoed breed gedragen wordt en steun van de bevolking heeft. Zo 
krijgt de jarige vereniging een ruggensteuntje om met nieuwe energie krachtig aan de toekomst van natuur en landschap 
voor en met iedereen te werken. Dat betekent concreet: verder werken aan de uitbouw van netwerken van natuurgebieden, 
aan de versterking van landschapselementen, aan meer natuur en aandacht voor het landschap in landbouwgebied, aan 
nieuwe bossen en kansen voor nieuwe natuur in de valleien door ruimte te geven aan rivieren en water. Terwijl we ook 
de biodiversiteit en koestersoorten in stad en dorp niet vergeten. Op die manier streven we naar een landschap met een 
streekidentiteit waar het goed is te wonen en te recreëren, waar kinderen en gezinnen nog in contact kunnen komen met 
natuur en de mogelijkheid krijgen voor verwondering en ontdekking in hun omgeving.

Vandaar deze oproep:  
doe de jarige vereniging een cadeau door een nieuw lid te werven! 
Leden werven is een signaal geven aan onze gemeentebesturen en overheden dat je  
natuur en landschap belangrijk vindt. Het is tonen dat je de inzet van de vele 
Natuurpuntvrijwilligers ondersteunt en waardeert.

Lid worden is in eerste instantie een kans voor het lid. Hij of zij ontvangt dan dit regionaal tijdschrift Natuur en 
Landschap en het Natuur.blad. Een lid kan gratis deelnemen aan alle activiteiten en wandelingen en kan tegen 
een aangepaste prijs cursussen volgen ingericht door de vereniging. Bovendien behoort het nieuwe lid tot een 
vereniging met enthousiaste mensen, met vele vrijwilligers die van hun streek houden en samenwerken om 
van hun leefomgeving iets mooi te maken. 

Lid worden kan door overschrijving van € 24 op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de 
vermelding ‘nieuw lid of door het domicilieringsformulier af te drukken en in te vullen  
(www.natuurpuntoostbrabant.be) en aan Natuurpunt toe te sturen of te bezorgen op één van de grote 
activiteiten zoals de Walk for Nature. Elk nieuw lid ontvangt ook nog een leuk welkomstpakket en de nieuwe 
wandel- en fietsbrochure met vele wandelmogelijkheden in en om de natuurgebieden in Vlaanderen en 
Wallonië. Doen!
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26   • Natuur en Landschap 2011/1 Op naar de 10 000 leden in het lustrumjaar:        breng een nieuw lid aan

Nieuws uit de Hagelandse Heuvelstreek
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OP NAAR DE 10 000 LEDEN IN LUSTRUMJAAR NATUUPUNT OOST-BRABANT

doe de jarige vereniging een cadeau door een nieuw lid te werven! 

Leden werven is een signaal geven aan onze  
gemeentebesturen en overheden dat je  

natuur en landschap belangrijk vindt.  
Het is tonen dat je de inzet van de  

vele Natuurpuntvrijwilligers  
ondersteunt en  

waardeert.

Lidmaatschap € 24 op rekeningnummer  
230-0044233-21 van Natuurpunt

Walk for Nature, Vissenaken 2006. Foto Guido Lieben


