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NATUURPUNT ONDER DE LOEP
De Nieuwsbrief is het ledenblad van Natuurpunt Haacht en
verschijnt vier maal per jaar.
Natuurpunt is ontstaan uit de fusie van Natuurreservaten en
de Wielewaal. Deze vereniging telt ruim 75.000 gezinnen als
lid en beheert meer dan 10.000 Ha natuurgebied in
Vlaanderen, waaronder een steeds groeiende oppervlakte in
Haacht. Natuurpunt schenkt ook aandacht aan de ‘kleine
natuur’ in de buurt: een bomenrij, houtkant, beek of
wegberm.
Natuur voor iedereen is dus niet zomaar een slogan. Het is
een totaalvisie waarmee onze vereniging in Vlaanderen
werkt aan natuurbehoud. Onze vereniging dringt er bij de
overheid voortdurend op aan, om via nieuwe wetten, extra
geld en meer inzet beter zorg te dragen voor de natuur die er
in Vlaanderen nog rest. Het Natuurdecreet en Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen leggen een stevige basis voor een
efficiënt natuurbeleid. Samen met de Vlaamse overheid wil
Natuurpunt werk maken van de verdere invulling en
uitvoering van deze initiatieven.
Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 20,00 euro
op rek. 230-0044233-21

en René Verdonck. Op onze maandelijkse beheerwerkdagen
hebben we een mooie kern uitgebouwd die elke eerste
zaterdag van de maand de handen uit de mouwen steekt om
onze natuurgebieden te onderhouden. Maar we hebben
natuurlijk altijd nog handen tekort. Indien je hiervoor
interesse betoont, mag je onderstaande altijd contacteren.
Ook onze studiewerkgroep heeft niet stil gezeten. Ook zij zijn
steeds op zoek naar vrijwilligers om hen te helpen met
inventarisaties van vogels, planten, insecten... Over hun
resultaten lees je verderop meer.
En wanneer we vooruitblikken naar wat komen zal; zal het
weerom een druk jaar worden.
Natuurlijk zijn er onze jaarlijks weerkerende activiteiten zoals
wandelingen, vegetarische eetdag,... Voor meer info zie
onze kalender achterin deze nieuwsbrief. We hebben ook
o.a. onze medewerking toegezegd aan de “Cultuur
Natuurlijk” wandeling in het Haachts Broek georganiseerd
door de Cultuurraad. Voor onze Dag van de Natuur willen we
dit jaar wat meer moeite doen om ook onze Haachtse
bevolking te bereiken want deze was dit jaar nagenoeg niet
aanwezig.
Na een jaar van studie, voorbereidende werken en planning
zullen de opwaarderingswerken aan de Antitankgracht nu
werkelijk van start gaan: oud slib afvoeren, gracht ruimen,
oud stort afvoeren ... In het Haachts Broek wordt er een
raster aangelegd waarbinnen runderen het beheer van ons
zullen overnemen en over de Leibeek wordt een brugje
geïnstalleerd om ons wandelparcours te vervolledigen.

Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016/60.61.62
natuurpunt.haacht@skynet.be

NP Haacht wil zich ook meer toeleggen op thema’s zoals
biodiversiteit en klimaatverandering. We willen de
internationale actie “Countdown 2010” wat meer in de kijker
stellen.
En
in
navolging
van
de
Europese
klimaatovereenkomst 20-20-20 wil Natuurpunt zijn steentje
bijdragen om de CO2 uitstoot te reduceren. Natuurpunt wil de
installatie van zonneboilers en PV panelen bij zijn leden
promoten. Jullie horen hier in 2009 beslist meer over.

Bestuur

Bernard Lemaitre , Voorzitter
bernard.lemaitre@skynet.be
016/60.61.62

Daar zal onze pas opgerichte “cel ledenwerving”, pers en
communicatie wel voor zorgen. We willen nog meer werk
maken van ledenwerving en onze bekendheid binnen
Haacht.

Catherine Beddeleem, Secretaris
catherine.beddeleem@telenet.be
015/51.39.91

Rest me nog jullie allen uit te nodigen op onze jaarlijkse
Algemene Vergadering op vrijdag 23 januari 2009 om 20 h in
de vergaderzaal van sporthal “Den Dijk”, Dijkstraat te
Wespelaar waar al het bovenstaande wat meer in detail uit
de doeken zal worden gedaan. Allen van harte welkom.

Luc Bijnens , Penningmeester
016/60.29.67

Yes, we can!

VOORWOORD

Veel leesplezier!

Zo rond het jaareinde is het goed een balans op te maken:
eens achteruit kijken naar wat voorbij is en vooruit kijken
naar wat komen zal.
Over het voorbije jaar kunnen we best tevreden zijn! Onze
wandelingen de voorbije lente en zomer trokken steevast
heel wat geïnteresseerde natuurliefhebbers. Onze 16de
vegetarische eetdag van 9 november jongstleden was
weerom een succes. Enkel onze info avond over de
Ooievaars Expeditie trok wat minder volk.

Bernard Lemaitre,
voorzitter

In ons natuurreservaat “Haachtse Leibeekvallei” (Haachts
Broek, Antitankgracht, Schorisgat, Schoonbroek) hebben we
ook dit jaar weer enkele percelen kunnen bijkopen en
hebben we zicht op nog bijkomende gronden. Zo is er weer
een beetje meer natuur gevrijwaard.
In het beheerteam is het voorbije jaar de fakkel
overgedragen van Louis Hendrickx aan Johan de Meirsman

Foto cover: Een winters Haachts Broek (Foto: Vandensande Kamiel)

STUDIE
BROEDVOGELINVENTARISATIES ANTI-TANKGRACHT EN HOOIBERG
Bekijk de recente publicaties op de pagina’s van de Vogelwerkgroep op onze website: www.natuurpunthaacht.be!

Johan

SLEEDOORNPAGE-EITJES ZOEKTOCHT
Naar aanleiding van de unieke waarneming vorig jaar van een
wijfje (!) Sleedoornpage in het Haachts Broek organiseren we
opnieuw een kleine zoekaktie naar eitjes van deze vlindersoort.
Ook al is dit min of meer zoeken naar de spreekwoordelijke naald
in de hooiberg, toch is de waarnemingskans van een eitje groter
dan die van een vlinder. Dit is te verklaren door het feit dat de
vlinder zelf niet alleen klein en zeldzaam is, hij brengt ook nog
eens het grootste deel van z’n leven hoog in de boomkruinen
door! De wijfjes zetten de eitjes (ter grootte van een speldenknop)
afzonderlijk af op de schors van Sleedoorntwijgjes, bijna steeds
op de overgang tussen één- en tweejarige twijgen of aan de basis
van een doorn op een hoogte variërend van 20 cm tot 1 meter
(maximum tot 2,5 meter).
Lees er meer over op http://www.vlinderwerkgroep.be/andereprojecten/kleine-pages-zoeken-in-de-winter
Aansluitend maken we onze jaarlijkse telling van de vleermuizen
in de bunker. We gaan slechts één maal jaarlijks in deze bunker
om verstoring te vermijden. Een unieke kans dus.
Afspraak: 24/01/09, 14u Parking Sporthal Den Dijk, Dijkstraat
Haacht-Wespelaar
Meebrengen: engelengeduld, loepje
Meer info: Johan De Meirsman, johan.demeirsman@advalvas.be
of 0476/24.94.24
Johan

EEN NIEUWE EXOOT: HET RECHTOPSTAAND LIEVEHEERSBEESTJE
Het Rechtopstaand Lieveheersbeestje Coccinella erecta is, net zoals het Veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje
Harmonia axyridis, een kever die afkomstig is uit zuidoost Azië. Verwarring met onze inheemse lieveheersbeestjes
is onmogelijk aangezien deze soort opmerkelijk gedrag vertoont. Als je een inlands lieveheersbeestje "pest" door
zachtjes op hem te drukken dan produceert hij een gele vloeistof. Dit gedrag heet "reflexbloeden". Maar het
Rechtopstaand Lieveheersbeestje zal opvallend genoeg op de achterpoten gaan rechtstaan. Dit gedrag noemen
we ook “steigeren”. Vandaar de alternatieve benaming Steigerend Lieveheersbeestje. Recent werd aangetoond dat
het Rechtopstaand Lieveheersbeestje een negatieve impact heeft op de biodiversiteit, vooral dan door zijn “machogedrag” dat onze inlandse Lieveheersbeestjes afschrikt.

Hoe is de soort hier geraakt ?
Het Rechtopstaand Lieveheersbeestje werd doelbewust uitgezet in ons land als biologische bestrijder van
bladluizen in serres en tuinen. Wanneer het Rechtopstaand Lieveheersbeestje immers met een bladluis
geconfronteerd wordt, dan zal het op de achterpoten gaan staan, en slaan de bladluizen op de vlucht.
Iedereen kon de diertjes kopen bij gespecialiseerde firma’s. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde
Staten heeft de soort zich sindsdien succesvol kunnen vestigen in de vrije natuur. De eerste waarneming in ons
land dateert van september 2001 uit de omgeving van Gent. Sinds het najaar van 2002, is de soort zich tegen een
duizelingwekkend tempo gaan voortplanten. In het begin bleven de waarnemingen nog beperkt tot grote steden
zoals Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. Met uitzondering van de Lorraine en het zuiden van de Ardennen
kwam de soort eind 2004 in alle Belgische regio’s voor.
Het Rechtopstaand Lieveheersbeestje is een vrij groot lieveheersbeestje dat tussen de 8 en de 10 mm meet. Het is
daarmee een van de grootste lieveheersbeestjes die in ons land voorkomen.
De verwarring is het grootst met het Tweestippelig Lieveheersbeestje. Deze soort heeft net als het Rechtopstaand
Lieveheersbeestje een variabel kleurenpatroon en aggregeert tijdens de wintermaanden in groepen in huizen. We
kunnen de twee soorten onderscheiden doordat het Tweestippelig Lieveheersbeestje kleiner is dan 5 mm, aan het
typisch gekleurde halsschild en aan de zwartgekleurde poten. Andere inheemse lieveheersbeestjes aggregeren
niet tijdens de wintermaanden. Het Tienstippelig Lieveheersbeestje is kleiner. Het Zevenstippelig
Lieveheersbeestje en het Harlekijnlieveheersbeestje zijn haast even groot als het Rechtopstaand
Lieveheersbeestje maar het kleurpatroon op het halsschild is anders.
Levenswijze
Zoals alle Lieveheersbeestjes overwintert het Rechtopstaand Lieveheersbeestje als volwassen kever. Daarvoor
zetten de diertjes zich in verticale spleten zodat ze als het ware de hele winter “rechtstaan”. De diertjes paren in de
lente. Ook dit gebeurt in verticale positie. Eitjes worden in pakketjes afgezet nabij een voedselbron. De larve die
hier uitkomt ziet er volledig anders uit dan de volwassen lieveheersbeestjes. De larven ontwikkelen zich in vier
verschillende fases tot een pop. In dit stadium zijn de kevers bewegingloos vastgehecht aan het gebladerte. Na
enkele dagen komen dan de volwassen lieveheersbeestjes tevoorschijn en de cyclus kan herbeginnen.
Nefaste gevolgen
Hoewel lieveheersbeestjes worden bestempeld als nuttige
insecten, zorgt het Rechtopstaand Lieveheersbeestje voor
een reeks problemen. In de eerste plaats vormt zij een
reële bedreiging voor onze inheemse lieveheersbeestjes.
Naast de competitie om voedselbronnen, voedt de soort
zich ook rechtstreeks met de larven van onze inheemse
lieveheersbeestjes. Doordat ze hier weinig natuurlijke
vijanden heeft, kan de populatie zeer snel hoge aantallen
bereiken. De kevers kunnen daarnaast voor overlast
zorgen wanneer ze met honderden, zelfs duizenden
individuen samen woningen kunnen inpalmen vanaf de
eerste herfstkoude in de maand oktober. Hoewel er geen
gevaar is voor de volksgezondheid (geen overdracht van
ziektes, slechts occasionele gevallen bekend van
allergische reacties of irritaties) en geen schade wordt
aangebracht aan het interieur, kan de aanwezigheid wel
als vervelend worden ervaren. Sommige groepen kunnen
zeer groot zijn en de diertjes verspreiden bij verstoring een
kwalijk riekende en vlekken makende afweervloeistof. Een
inheemse soort (het Tweestippelig Lieveheersbeestje)
werd gecommercialiseerd zonder dat zich problemen
stelden zoals bij het Rechtopstaand Lieveheersbeestje.
Het kweken van deze inheemse soort bleek echter een
minder commercieel succes.
Hoe de soort herkennen?
Binnen eenzelfde jaar kunnen meerdere generaties voorkomen. De lieveheersbeestjes voeden zich met bladluizen
of andere insecten met een week lichaam. In de herfst wordt hoogwaardig voedsel (vb.
bladluizen) schaars. Dan schakelen de diertjes vaak over op fruit en kan je ze massaal vinden in boomgaarden en
tuinen. Hoewel het Rechtopstaand Lieveheersbeestje haast in alle habitats aangetroffen wordt, is het toch eerder
een boombewonende soort.
Johan

BEHEER
NATUURPUNT HAACHT ZOEKT COWBOYS/GIRLS
Zoals ondertussen genoegzaam bekend schakelen we in het natuurbeheer in Haacht ook grote grazers in.
Wegvreten van Liesgras, bestrijden van brandnetelruigten en wilgenopslag binnen de perken houden,… ‘t is
allemaal een kolfje naar de poot van onze grazers. Hoewel de koeien die we inschakelen rustige dieren zijn en niet
veel verzorging nodig hebben, is het toch raadzaam een oogje in het zeil te houden: nakijken of alle dieren er nog
even goed uitzien, of ze nog allemaal binnen de afsluitingen
staan en of ze nog de nodige oormerken in hebben, of de
watervoorziening in orde is…
Daarom is Natuurpunt Haacht op zoek naar “koeien-watchers”
(m/v): iemand die houdt van wandelen in de natuur en een
groot hart heeft voor dieren. Als jij je wil engageren om één of
twee maal per week een wandeling in het Haachts Broek en/of
Schorisgat te maken met bijzondere aandacht voor onze
koeien, dan ben jij onze man of vrouw! En jij bent bijgevolg een
echte cowboy/girl!
Uiteraard zal je er niet alleen voor staan. De medewerkers van
Natuurpunt Haacht zijn steeds bereikbaar ingeval bijstand met
raad en daad vereist is!
Laat ons snel iets weten als je deze job wel ziet zitten: Bij
Johan op 0476/24.94.24 of op info@natuurpunthaacht.be

KOM MEE NATUUR BEHEREN !!!
Wel, elk lid van Natuurpunt heeft de kans mee de handen uit de mouwen te steken in onze reservaten. Dus ook de
leden van onze Haachtse afdeling! En dit zelfs mét de juiste verzekering. Niemand hoeft overigens bang te zijn dat
hij of zij ingewikkelde gemotoriseerde toestellen in de hand zal geduwd krijgen. Er is ook steeds eenvoudig
mechanisch werk uit te voeren, zoals hout stapelen of maaisel afvoeren,…
We vinden het altijd tof om nieuwelingen te begroeten op de werkdagen. Omdat er altijd wel veel werk te verrichten
is zijn nieuwe medewerkers altijd meer dan welkom!
Hieronder een overzichtje van 10 redenen om ook lid te worden van het Haachtse natuurbeheerteam:
1. Niets is er mooier dan een bloemrijk hooiland dat ontstaan is na jarenlang volgehouden beheerswerken. Ook
andere vormen van beheer maken onze natuur nog rijker en bovendien toegankelijk voor iedereen.
2. Een steeds groeiende oppervlakte aan natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Haacht. Gelukkig vraagt niet
elk perceel een intensief beheer, maar toch is er wel steeds werk te verzetten.
3. Je leert de seizoenen, planten en dieren op een actieve manier kennen.
4. Je verkent alle uithoeken van onze natuurreservaten, bv Haachts Broek en anti-tankgracht.
5. In de natuur actief zijn is nog steeds een vorm van inspanning die ook ontspanning is. Natuurlijk is het werk
aangepast aan ieders mogelijkheden.
6. Het werk is zeer gevarieerd: maaien, hooien, bewegwijzering van wandelpaden aanbrengen, afrastering van
percelen herstellen, hakhoutbeheer, struiken of bomen planten, een poort plaatsen,…
7. Voor onze reservaten bestaat er een goedgekeurd beheersplan. Dit betekent dat de werken vanuit een
weloverwogen toekomstvisie gepland worden.
8. Onze conservators en leden van het bestuur leiden alles in goede banen en zorgen voor het noodzakelijke
materiaal en gereedschap.
9. Je maakt deel uit een toffe groep natuurliefhebbers.
10. Je weet steeds wat te doen, die eerste zaterdag van de maand!
Geef je daarom op als geïnteresseerde en we nodigen je voortaan telkens uit voor de werkdagen… Dat kan bij
bernard.lemaitre@skynet.be, 016/60.61.62

WANDELEN TUSSEN GROTE GRAZERS
Je kunt tegenwoordig geen natuurgebied inlopen of je komt grote grazers tegen. De harige beesten zien er niet
alleen leuk uit, ze houden ook de begroeiing in toom. Ook in het Haachts Broek en het Schorisgat is dat zo.
Binnenkort kan je in het Haachts Broek zelfs gewoon tussen de koeien lopen. Maar dát vergt natuurlijk enige
discipline. Van de wandelaars, wel te verstaan… Een begrazingsproject kan pas een succes zijn als de mens zich
normaal gedraagt.
Over de grazers is niets vreemds te melden. Ze schudden hooguit wat dreigend met hun kop, maar eigenlijk
negeren ze de meeste wandelaars. Meestal is het echter het gedrag van de mensen dat vreemd is: mensen laten
bijvoorbeeld hun kinderen op de dieren aflopen. “Want in de wei achter het huis staan ook koeien, en daar zijn nog
nooit problemen mee geweest…” Mensen zien niet altijd het verschil in situaties, en kunnen dan ook het potentieel
gevaar slecht inschatten.
In de afgelopen 25 jaar zijn bij onze Noorderburen slechts zo’n twintig ongevallen geweest met grote grazers. Een
hond is ook wel eens aangevallen, maar achteraf bleek dat een andere hond de dag ervoor al voor onrust had
gezorgd. Kennelijk vergeten runderen niet snel. Zo kunnen onschuldige wandelaars ook de dupe worden van een
voorganger die brood heeft uitgedeeld.
De risico’s zijn alleszins bijna verwaarloosbaar. Zeker als je ze afzet tegen andere ongelukken Alleen al onder
wandelaars raken jaarlijks 22.000 mensen gewond en spelen in een speeltuin gaat 6800 keer mis. Zeker 15.000
mensen lopen jaarlijks de ziekte van Lyme op door tekenbeten. Waarom dan zo voorzichtig zijn als er grazers
betrokken zijn? Natuurpunt wil zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als er iets gebeurt zijn we als beheerder
aansprakelijk. Daarom komen er ook waarschuwingsbordjes op de hekken. Voeren is verboden en nog slecht voor
de beesten ook. Aaien is helemaal uit den boze. Wandelaars moeten 25 meter afstand houden, geen gegroepeerd
staande kudde doorkruisen en honden aanlijnen (maar dat geldt altijd en overal!). Nog beter is het de hond niet
door de begraasde stukken te nemen.
Begrazing is in feite zo oud als de straat, maar het bewust kiezen voor de inzet van grote grazers bij het
natuurbeheer is iets van de laatste twee decennia. Begrazing in natuurgebieden heeft een enorme vlucht
genomen, dankzij de pioniersrol die Natuurpunt vzw, onder meer in het Mechels Broek, hierin speelde.
Natuurpunt vzw maakt graag gebruik van grote grazers bij het beheer van natuurgebieden omdat deze methode
nauw aansluit bij de oorspronkelijke situatie. Voordat er mensen kwamen, graasden er immers al wilde runderen
en paarden in onze streken. De vegetatie heeft zich daaraan aangepast, sommige planten- en diersoorten
overleven zelfs niet zonder tussenkomst van grazers.
De invloed van de grazers in onze gebieden is overigens ook niet na te bootsen door mens of machine. Als er
mensenhanden aan te pas komen krijgen we altijd keurige vierkanten. We kunnen maaien of niet maaien, daar zit
niets tussenin. De Galloways daarentegen zullen juist meer diversiteit in het Haachts Broek brengen. Ze laten
bijvoorbeeld hier en daar graspollen staan. Zo zullen delen meer of net minder begraasd worden. Een ideale
situatie voor kleine knaagdieren. Daar profiteert dan weer de roofvogels die in het Haachts Broek broeden. Maar
ook de soortenrijkdom aan planten in het gebied zal de komende jaren sterk toenemen.
Begrazing hoort bij de natuur
Een vraag die vaak wordt gesteld, is waarom Natuurpunt het de natuur niet zelf laat uitzoeken. Als we laten
groeien wat er groeien wil, dan zijn we toch veel natuurlijker bezig? Niet helemaal juist, want er hebben vroeger in
elke natuurlijke omgeving altijd grazers rondgelopen. We hebben nu weliswaar te maken met gedomesticeerde
nazaten van de (door menselijk toedoen) uitgestorven oerrassen, maar begrazing hoort nog steeds bij de natuur
zoals een storm of een overstroming.
In onze gebieden zie je Angus koeien staan. Het is een sterk natuurlijk ras dat winter en zomer op de weide kan
lopen. Het is uitermate geschikt voor het onderhoud van natuurgebied; het bewaren van open ruimte, met zijn
specifieke flora en fauna, in streken die spontaan tot bos evolueren. Ze gedijen op arme, onbemeste graslanden en
behoeven geen bijvoedering met krachtvoer zoals soja, maïs e.a..
Dat wil zeggen dat ze goed aangepast zijn aan het leven in onze natuurgebieden. Ze behoeven weinig zorg,
moeten niet gemolken worden en kunnen perfect hun eigen kostje bijeen zoeken. Ze moeten dus zeker niet
bijgevoerderd worden!
In de tweede plaats hebben Angus een bijzonder vriendelijke karakter. Want ook wandelaars blijven van harte
welkom in Haachts Broek en dienen niet bang te zijn van de dieren. Via enkele 'koeienpoortjes' kan u met wat
geluk van dichtbij kennis maken met de grazers.
Johan

VOOR JE OP EXCURSIE MET NATUURPUNT VERTREKT !
Verder in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenagenda van Natuurpunt Haacht. Iedereen is welkom op deze
activiteiten, gelieve echter wel rekening te houden met deze eenvoudige regeltjes:
· Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdig aanwezig zijn is voldoende. De excursies gaan door onder alle
weersomstandigheden. Pas dus je kleding en schoeisel aan.
· Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom
maar betalen een daglidmaatschap van 1 euro.
· De wandelingen worden geleid door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. De algemene flora, fauna en het
beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch.
· Honden meenemen op onze natuurwandelingen is minder gepast…
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62

ACTIVITEITEN KALENDER

Activiteiten Haacht
•

23/01/2009

Algemene Vergadering afdeling Haacht

•

15/03/2009

Wandeling Schoonbroek, vertrek 14u, kerk Sint Adriaan

•

19/04/2009

Wandeling Dijle, vertrek 14u, kerk Sint Adriaan

•

19/04/2009

Dag van de Aarde

•

10/05/2009

Wandeling ATG, vertrek 14u, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht

•

27/05/2009

Wandeling Schorisgat, vertrek 19u, kerk Wespelaar

•

14/06/2009

Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, sporthal Wespelaar

•

5-6/09/2009 Cultuur Natuurlijk in het Haachts Broek (details volgen)

•

08/11/2009

Vegetarische eetdag (details volgen)

•

22/11/2009

Dag van de Natuur (details volgen)

Werkdagen Haacht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03/01/2009
07/02/2009
07/03/2009
04/04/2009
02/05/2009
06/06/2009
29/08/2009
03/10/2009
07/11/2009
05/12/2009

Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag

Meer info over de werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be 016/60.61.62

Algemene Vergadering 2009

Uitnodiging
23/01, 20u
Vergaderzaal Sporthal Den Dijk,
Dijkstraat Haacht-Wespelaar

Overzicht activiteiten 2008 en planning 2009
Overzicht eigendommen
Overzicht jaarrekening
Overzicht projecten
Evaluatie werking van de afdeling Haacht 2008
…

www.natuurpunthaacht.be

