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 Campagnekrant  “Natuur kleurt je buurt” reeds bij vele mensen aangekomen 
en volgende week in alle bussen    

 Eerste kleurenactiviteiten nu volgende week.    
 Fondsenwervingsnummer N&L met ambitieuze doelen komt medio juni in bus  
 Vergadering Taakgroep Campagne op woensdag 26 mei om 20u : Voorbereiding 

Kleurenkrant rond de Open Monumentendag en de themakatern rond de OMD in 
het tijdschrift van eind augustus-begin september   

 Viering van 10 jaar Wijgmaalbroek op 30 mei   

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;  Volgende editie verschijnt na de vergadering van de 
taakgroep van 26 mei. 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 
  
  

  Natuur kleurt je buurt:  Kleurenfolder op 225 OOO ex in de bussen. 
    

  

Op 16 april werd de eerste nieuwsbrief van de kleurencampagne naar alle afdelingen en 
teams rond de natuurgebieden in het werkingsgebied van NPOB rondgestuurd. Langs 
verschillende zijden mochten we positieve reacties ontvangen. Er is veel enthousiasme 
om van de campagne iets te maken waarmee we ons draagvlak versterken. 

Ondertussen is het zover. Vorige maandag kwam de folder met de kleurenactiviteiten in 
de eerste bussen aan. De komende weken volgt de rest van het werkingsgebied. De krant 
verschijnt in 3 edities nl. Midden-Brabant, Hagelandse Heuvelstreek en Zuid. In deze 
campagnekrant is ook een overschrijvingsformulier voor ledenwerving opgenomen Ook 
op dat vlak is het ondersteuning voor de afdelingen. Maar het belangrijkste deel van de 
nieuwe leden zal ongetwijfeld op de komende activiteiten geworven worden. 

  
    
  13 en 15 mei eerste regionale activiteiten: Orchideeën kijken 

   http://www.velpe-mene.be/strooibrfjKleurencampagne.htm of http://www.velpe-
mene.be/strooibrfjKleurencam_activiteiten.htm   

   We staan met een 10-tal gidsen klaar om de mensen rond te leiden om het project 



Aardgat en Snoekengracht te laten zien. De dagkaarten voor niet leden 1€ zijn klaar. De 
gidsen en ledenwervers zijn gebrieft. Een aantal bakken bier zijn besteld om na de 
activiteit nog een beetje te kunnen napraten.Ga eens kijken naar de aankondiging van 
deze activiteiten op de website via de hyperlink 

In een volgende nieuwsbrief willen we de tweede reeks van 'orchideeën kijken 
activiteiten' belichten.Geef een seintje met je voorstelling en mogelijke oproep 
aan hugo.abts@pandora.be en het komt zo mogelijk in de volgende nieuwsbrief van de 
campagne.  Zorg zelf voor een persbericht rond jullie activiteit en jullie project.  

6 regionale activiteiten en een reeks streekactiviteiten! En vergeet niet: deze 
activiteiten zijn meer dan een 'orchideeënwandeling'.  Zijn jullie klaar om de mensen te 
ontvangen en hen een onvergetelijke dag te bezorgen ?  
Heb je vragen ? Laat iets weten: we proberen vanuit de taakgroep te helpen. Maar ook als 
er kandidaten zijn vb gidsen die een naburig team willen helpen, aarzel dan niet om dit 
team te contacteren. Als teams een voorbereidende wandeling doen voor de gidsen 
kunnen ze dit ook steeds via de nieuwsbrief aankondigen. 

    

  Juni nummer van N&L is fondsenwervingsnummer. Peters en Meters die de 
verschillende projecten met een permanente opdracht willen steunen gezocht. 

    

  

 Voor elke regio wordt een speerpuntproject voorgesteld waar vorig jaar een grote 
aankoop aan de orde was. Dat is het geval voor Pikhakendonk, Dunbergbroek en de 
Hagelandse Vallei en de Velpevallei. De lijst van alle projecten is in de bijsluiter 
opgenomen. De oproep is vooral naar donateurs en mensen die via een permanente 
opdracht peter of meter willen zijn van één van de meer dan 60 projecten. Voor de peters 
en meters worden enkele specifieke activiteiten vooropgesteld. Vb een speciale excursie 
met een 'after-excursie-moment'. We voorzien ook een e-zine voor de peters en meters 
zodat we deze mensen echt bij de gebieden die ze steunen kunnen betrekken en een echte 
verbondenheid met het gebied kunnen opbouwen. 
De eerste peter en meter-activiteiten worden aangekondigd in N&L nr 3. In dit nummer 
wordt ook naar aanleiding van de Open Monumentendag ingegaan op Molenheide ( 
Langdorp) en Aronsthoeck ( het snelst groeiend reservaat in de regio). Vermits voor de 
verwerving van Aronsthoeck ook de opbrengst van het legaat Waanrode ingezet is zal 
naar aanleiding hiervan ook iets rond legatenwerving opgenomen worden. In N&L nr 4 
wordt de balans gemaakt en wordt de donateurslijsten , zoals in het verleden terug 
opgenomen bij de projecten . Hierdoor wordt ook de spurt naar de eindwerving voor het 
einde van het jaar ingezet. Op deze manier hopen we voldoende restfinanciering bijeen te 
krijgen voor 50 ha extra binnen NPOB waarmee we 'natuur kleurt je buurt ' weer een stuk 
meer kunnen waarmaken. 

    
  12 september Open Monumentendag komt zeer kort bij 
    

  

De volgende kleurenkrant zal gaan rond onze inzet rond de open monumentendag. Op 
pagina 1 komen de twee regionale activiteiten aan bod ( Molenheide en Geetbets). In de 
beide middenblz wordt onze inzet voor cultuurhistorie, erfgoed, monument en landschap 
belicht en pag. 4 geeft het overzicht van alle activiteiten die de Natuurpunt-
afdelingen binnen NPOB in het kader van de OMD mee trekken en dragen. 
Het nummer 3 van Natuur & Landschap  zal een themabehandeling van een 10 à 11 blz 
rond cultuurhistorie en erfgoed en hoe we als Natuurpunt Afdelingen hierrond kunnen 



werken bevatten. 
De taakgroep van de kleurencampagne heeft een vergadering voorzien waarop we alle 
teams die in juni nog 'Orchideeën kijken-activiteiten' hebben en alle teams die meedoen 
in het kader van de OMD uitnodigingen. Zonder tegenbericht zal deze vergadering 
doorgaan op woensdag 26 mei e.k.. Noteer dit nu reeds in je agenda als je je 
aangesproken voelt.  
Vergeet niet dat het  nr  3 van het tijdschrift omwille van de OMD vervroegd is en 
alleszins voor 3 september in de bus moet zijn. Daarvoor valt voor iedereen het verlof: 
Voor Luk Nagels een deel van augustus en voor de eindredacteur een groot deel in juli. 
Dus aan allen die meewerken aan de OMD-editie een oproep om aanwezig te zijn op de 
voorbereidende vergadering van de taakgroep op 26 mei.  
  

    
 Viering van 10 jaar Wijgmaalbroek op 30 mei 
    

  

Deze prachtactiviteit past perfect in de kleurencampagne. Door omstandigheden is ze 
echter niet in de kleurenkrant als streekactiviteit opgenomen.  Om deze activiteit toch de 
aandacht te geven die ze verdient nemen we in de bijlage het persbericht van afdeling 
Leuven op. Dus allen daarheen op zondag 30 mei. zie www.natuurpunt.be/leuven  

   

 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.  

 
 


