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Met 80.000 gezinnen komt Natuurpunt op
voor meer natuur overal in Vlaanderen. Wie
lid is van een van de afdelingen in Zuid-WestVlaanderen, is meteen ook lid van Natuur.koepel vzw. Doen, dus! Word lid van Natuurpunt!

Niks dan voordelen:
• Driemaandelijks de magazines Natuur.blad
en Klimop
• Met heel je gezin gratis deelnemen aan tal
van activiteiten
• Fikse kortingen bij de Natuur.winkel,
A.S.Adventure, Torfs en Tony Mertens
• Gratis ﬁets-en wandelgids
• Gratis CD met vogelzanggeluiden
• Toegang tot speciale ledenpagina’s met o.m.
routekaarten op www.natuurpunt.be
• Voordelig abonnement op de magazines Natuur.focus en Natuur.oriolus.

werkgroepen

Contact en info:
Secretariaat
Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk
tel. 056 362 804 | fax. 056 362 800

Natuur.koepel vzw vertegenwoordigt meer dan 20 verenigingen die
zich inzetten voor een rijkere natuur en een beter leefmilieu in ZuidWest-Vlaanderen. De lidverenigingen zijn actief op lokaal niveau. Hun
werking en de onderlinge samenwerking worden versterkt dankzij
gespecialiseerde werkgroepen die
over geheel Zuid-West-Vlaanderen
werken rond een bepaald thema.
Ze zijn aangesloten bij de nationale
werkgroepen van Natuurpunt.
Het zijn de vrijwilligers die de werkgroepen maken tot wat ze zijn. Zij doen aan
studie, inventarisatie, beheer en adviseren het beleid. Dankzij de gegevens die
onze werkgroepen verzamelen, kunnen
de juiste beschermingsmaatregelen genomen worden. Vaak leveren vrijwilligers
immers de gegevens uit het veld die nodig
zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook sensibilisatie behoort tot het takenpakket van de werkgroepen. Dit doen ze
via educatieve excursies, voordrachten,
cursussen en door zoveel mogelijk mensen op een plezante manier te betrekken.

Maatschappelijke zetel
Normandiestraat 178, 8560 Wevelgem
tel/fax: 056 401 979

HYLA Zuid-West-Vlaanderen
amﬁbieën- en reptielenwerkgroep
hyla@natuurkoepel.be
Werkgroep Geologie en Landschap
gwg@natuurkoepel.be
Insectenwerkgroep
iwg@natuurkoepel.be
Mycologia
Paddenstoelenwerkgroep
mycologia@natuurkoepel.be
Plantenwerkgroep
pwg@natuurkoepel.be
Vogelwerkgroep
vwg@natuurkoepel.be
Zoogdierenwerkgroep
zwg@natuurkoepel.be
TrageWegenWerkgroep
twwg@natuurkoepel.be
Redactiewerkgroep Klimop
klimop@natuurkoepel.be
Beleidswerkgroep
beleid@natuurkoepel.be

e-mail
url

info@natuurkoepel.be
www.natuurkoepel.be
www.solarcooking.be
www.dagvandeaarde.net
www.natuur-forum.be

v.u. Axel Vanderhaeghen, Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk

Hou je van natuur?
Word lid van Natuurpunt!
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Bericht van
domiciliëring

Het landschap in Zuid-West-Vlaanderen
bevat nog heel wat mooie hoekjes met
een bonte verzameling van planten en
dieren. Dat mensen hier nog van rust en
natuur kunnen genieten is mede te danken aan Natuur.koepel vzw, de regionale
koepel van natuurverenigingen die zich
samen inzetten voor natuur en milieu.
Natuur.koepel vzw legt de link tussen natuur, milieu, recreatie, cultuur en
economie en gaat thema’s als beleid,
landbouw en industrie niet uit de weg.

Natuur.koepel vzw zet zich in ZuidWest-Vlaanderen in voor:
• meer natuur
• een rijkere biodiversiteit
• een beter leefmilieu in de breedste zin
van het woord
• het terugdringen van de te snelle klimaatopwarming
• voor rationeel energieverbruik
• een mens- en natuurvriendelijke
ruimtelijke ordening
• natuur- en milieueducatie
• meer natuurbeleving

Natuur.koepel vzw is al ruim 20 jaar
actief rond natuur en landschap in ZuidWest-Vlaanderen. Wat startte als een
initiatief van een handvol vrijwilligers
groeide uit tot een niet te stuiten regionale vereniging met een unieke knowhow en een professionele werking. Deze
wordt vertaald in het natuur- en milieumagazine Klimop en uit zich ondermeer
in jaarlijkse evenementen zoals de happening op de Dag van de Aarde, de Big
Jump, de Nacht van de Vleermuis, de
Klimop.award en veel meer.

van Natuurpunt, Velt en/of JNM in ZuidWest-Vlaanderen.

Als kers op de taart startte Natuur.
koepel vzw eind 2007 met “Sol Sufﬁt”, een project dat zonneovens introduceert in Afrika. Koken met de zon is
gezonder en goedkoper dan koken op
hout. Het spaart bomen en geeft kinderen tijd om naar school te gaan i.p.v.
hout te sprokkelen.

Binnen Natuur.koepel vzw zijn tal van
gespecialiseerde werkgroepen actief
rond speciﬁeke thema’s. Ze kennen een
groeiend succes.

www.solarcooking.be
Natuur.koepel vzw vertegenwoordigt
nu meer dan 4000 gezinnen die lid zijn

Natuur.koepel vzw werkt nauw samen met Natuurpunt vzw en is aangesloten bij Bond Beter Leefmilieu en de
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF).
Natuur.koepel vzw is ook de motor
achter het unieke Natuur.forum, hèt
forum bij uitstek voor iedereen die ervaring met natuur en milieu wil uitwisselen!

www.natuur-forum.be

er vast zijn/haar gading in vindt en tal
van leerrijke ervaringen kan opdoen.
Ben jij ook gebeten door de natuur? Heb
je zin om zelf ook een steentje bij te
dragen voor meer en beter natuur? Laat
het ons weten! We vinden vast wel een
klus die op je lijf geschreven is, waar
de natuur je dankbaar voor zal zijn en
waarbij je net die ervaringen opdoet
waar je ook zelf iets aan hebt. Ook wie
weinig tjd of achtergrondkennis heeft is
welkom.

Ja

ik

geef

Natuur-

punt de toelating om
op de jaarlijkse vervaldatum

van

GEZINSLIDMAATSCHAP

20,00 euro

GIFT (giften vanaf 30 euro bovenop het lidgeld zijn ﬁscaal aftrekbaar.) ..........euro
REK.NR.
NAAM en VOORNAAM:

mijn

lidmaatschap en tot
uitdrukkelijke

her-

roeping, mijn lidgeld

STRAAT en NUMMER:

(eventueel aangevuld

Identiﬁcatienummer: 00409423736

Natuur,

met een gift) te innen
van

mijn

rekening.

HANDTEKENING

POSTCODE en GEMEENTE:

E-MAIL:

Twijfel dus niet langer...
Word natuur.vrijwilliger!

Graag in drukletters invullen en onder gesloten omslag versturen naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen.

Elke werkgroep is de perfecte uitvalsbasis voor eenieder met een hart voor natuur en de bereidheid om er een beetje
tijd in te investeren. Het gamma aan
activiteiten (van beleids- tot redactiewerk, van natuurbeheer tot boekhouding) is zo breed dat elke vrijwilliger
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