Hou je van natuur?
Word lid van Natuurpunt!
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De voordelen van lidmaatschap:
Niet alleen de natuur wint erbij. Ook jij haalt veel voordeel uit je lidmaatschap.
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per

Met 80.000 gezinnen komen we op voor meer
natuur overal in Vlaanderen.

tuurpunt Wevelgem-Menen krijg je het
dus 4 keer per jaar in je bus.

Gratis activiteiten

Driemaandelijks ‘Natuur.blad’
Vier maal per jaar ontvang je het nationaal tijdschrift Natuur.blad, boordevol
informatie over de natuur in Vlaanderen. In elk nummer vind je een uitgestippelde wandeling of ﬁetstocht in één
van onze natuurgebieden.

Je kunt – met het hele gezin – gratis
deelnemen aan alle geleide wandelingen en ﬁetstochten van Natuurpunt.
Een overzicht vind je in de activiteitenkalenders in Klimop, Natuur.blad en op
www.natuurkoepel.be en www.natuurpunt.be.

met daarin onder meer onze Fiets- en
Wandelgids met uitgestippelde wandelingen en ﬁetsroutes in 33 fraaie natuurgebieden in Vlaanderen en Wallonië. Bij
elk wandel- en ﬁetsgebied vind je een
handig kaartje en heel wat praktische
informatie.

CD met vogelgeluiden
In het welkomstpakket vind je ook een
CD met de meest voorkomende vogelgeluiden en uitleg.

ontwerp:
foto’s:

Natuur.koepel vzw
Tom Linster (www.pbase.com/flinster)
Herman Nachtergaele

Op de meest ecologische wijze gedrukt bij
Desiere Printing, Kozakstraat 5, Wevelgem.
tel. 056 412 026
url: www.desiereprinting.be

Wie lid is van een Natuurpuntafdeling in
Zuid-West-Vlaanderen, ontvangt gratis
het natuur- en milieumagazine ‘Klimop’.
Klimop is een kwaliteitsmagazine boordevol info en duiding over natuur en milieu in eigen streek. Ook als lid van Na-

Je geniet 10 % ledenkorting bij aankoop
van boeken, t-shirts, verrekijkers e.a. in
de Natuur.winkel. Het volledige gamma
vind je via www.natuurpunt.be.

Fiets- en Wandelgids
Je ontvangt een leuk welkomstpakket

Leergierige leden van Natuurpunt kunnen zich abonneren op twee meer gespecialiseerde tijdschriften. Natuur.oriolus brengt uitgebreide informatie over
ornithologie (vogelstudie), terwijl Natuur.focus dieper ingaat op andere aspecten van de natuur en op ervaringen
met natuurbeheer.

Kortingen bij bedrijven
A.S. Adventure: 5% korting

Korting in de Natuur.winkel
Driemaandelijks ‘Klimop’

Voordelig abonnement op Natuur.focus en/of Natuur.oriolus

Toegang speciale ledenpagina’s
Via je lidnummer krijg je toegang tot de
speciale ledenpagina’s op www.natuurpunt.be. Daar vind je onder meer 80
downloadbare wandel- en ﬁetskaarten,
stuk voor stuk suggesties voor een onvergetelijke daguitstap in onze natuurgebieden.

Tony Mertens: 10 € korting bij de aankoop van Naturam-verf van 50 €
Torfs: 10 % korting bij de aankoop van
een nieuw paar schoenen na inlevering
van een oud paar.

Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag.
Ze ziet me niet graag.
Ze ziet me graag...

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 Natuurpunt, de grootste vereniging in Vlaanderen die zich inzet
voor natuur en landschap.

Natuurpunt
Wevelgem-Menen is een actieve
plaatselijke afdeling. Meer dan 700 gezinnen zijn al lid.
Onze afdeling neemt een deel van het
natuurbeheer in volgende natuurgebieden voor haar rekening en ijvert

voor meer natuur in de regio. Wij zijn
vertegenwoordigd in de milieuraden van
Wevelgem en Menen, organiseren geleide natuurwandelingen, nemen deel
aan de Klimaatwerkgroep en verkopen
inheemse planten uit eigen kweek tijdens de jaarlijkse bloemenmarkten.
Natuurpunt Wevelgem-Menen is
aangeloten bij de Natuur.koepel en
draagt zo bij tot meer natuur in geheel Zuid-West-Vlaanderen
Naast fondsenwerving voor de
aankoop van potentiële natuurgebieden, organiseert Natuurpunt
Wevelgem-Menen tal van begeleide natuurwandelingen en
cursussen voor het grote publiek. Ook een actieve werking
in verschillende gemeentelijke
adviesraden behoort tot het uitgebreide takenpakket van de vereniging.
Natuurpunt staat garant voor boeiende
ervaringen en veel plezier. Iedereen
is steeds welkom op alle activiteiten.
Ook actieve hulp is bijzonder welkom.

Bericht van

Wevelgem-Menen
De Leievallei
Het echte groene hart van onze gemeente is de Leievallei tussen Kortrijk
en Menen. Door de rechttrekking van de
Leie is er veel natuur verloren gegaan.
De komende jaren start de Vlaamse
overheid een project om te Leie te verdiepen voor containervervoer via binnenschepen. In het kader hiervan zullen
we met Natuurpunt meewerken aan een
ambitieus programma voor herstel van
de natuur in de Leievallei.

Domein Bergelen
Het provinciaal domein “Bergelen” in
Gullegem is ontstaan rond een zandwinningsput, gegraven voor de aanleg van
de omliggende autostrades. Het domein
is nu 47 ha groot en echt een groene
long voor de gemeente. Centraal ligt een
waterplas met rietkraag van 8ha, die
heel wat watervogels aantrekt; een nog
jong bos van 20ha wisselt af met open
ruimtes. Het domein is vrij toegankelijk
voor wandelaars. Onze Natuurpuntafde-

ling organiseert er maandelijks en op
aanvraag begeleide wandelingen, met
aandacht voor diverse natuurthema’s.
Beginners zijn meer dan welkom!

De Bankbeekvallei
De Bankbeekvallei langs de Daalstraat in
Gullegem is een typische beekvallei met
vochtige weiden, omzoomd door knotbomen. Het steenuiltje is er de meest
typische bewoner. De oude knotbomen
zijn meer dan 100 jaar oud: echte natuurmonumenten dus. Onze afdeling
heeft er samen met de gemeente Wevelgem een aantal percelen aangekocht.
Natuur en cultuur gaan er hand in hand.
Absoluut het bewaren waard!
Om dit waardevolle stukje natuur voor
de toekomst veilig te kunnen stellen, is
ﬁnanciële hulp broodnodig. Giften vanaf
€30 geven recht op belastingvermindering. Overschrijven kan op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding project 5567.

Geluwebeek: groen lint in de stad
Langsheen de Geluwebeek kan je een
mooie stadswandeling maken met oog
voor de natuur. Natuurpunt zorgde voor
een brochure met tekst en uitleg (te bekomen op het stadhuis van Menen).
Tevens werken we samen met de stad
Menen aan een project voor een speelbos langs de beek, tussen Geluwe en
Menen.

domiciliëring

Oude fabriekssite op de Bramier in
Lauwe
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De tegelfabriek “Novobloc” heeft in de
buurt van het station een terrein achter
gelaten met tegelslib dat zeer kalkrijk
is. De stad Menen zal met Natuurpunt
samenwerken aan de uitbouw van een
uniek natuurgebied van 5 ha waar de
natuur alle kansen krijgt. In de toekomst zullen er door ons regelmatig natuuractiviteiten worden georganiseerd.
Jij bent alvast uitgenodigd!
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punt de toelating om
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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
met een gift) te innen
van

mijn

rekening.

HANDTEKENING

POSTCODE en GEMEENTE:

E-MAIL:

Contact en info:
Natuurpunt Wevelgem-Menen
Normandiestraat 178, 8560 Wevelgem
www.natuurpuntwevelgem-menen.be
info@natuurpuntwevelgem-menen.be
tel. Jozef Bruneel:
056 415 290
tel. Kristina Naeyaert: 056 401 979

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

Natuur.koepel vzw
Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk
www.natuurkoepel.be
natuurpunt@natuur-koepel.be
tel. 056 362 804
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Identiﬁcatienummer: 00409423736

Heb je een hart voor de natuur?
Ontdek haar nu in je eigen streek.

