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BORGLOON 

Zondag 19 augustus 2018: Algemene vergadering  
 

Leefmilieu Borgloon, afdeling van Natuurpunt VZW, nodigt al haar leden uit op 

de Algemene Vergadering die statutair jaarlijks georganiseerd wordt op de 

traditionele feestdag van de afdeling nl.de BBQ  

•Zondag 19 augustus 2018 

• Aanvang: 18.00 u. • 

• zaal De Leeuwerik te Gors-Opleeuw • 

• Mettekovenstraat | 3840 Borgloon • 

AGENDA: 

• Jaarverslag 2017  

• Financieel verslag en activiteiten 2017 

• Begroting 2018 

• Ledenbestand + bestuurswissel  

• Aankoop en beheer natuurgebieden 

• Varia 

 

Elk natuurpuntlid ontvangt onze digitale nieuwsbrief en deze melding in de 

Digipad geldt als enige uitnodiging voor de algemene vergadering. 

Nieuwe bestuursleden zijn steeds welkom! 

Voorzitter: Luk Robijns  



 

 
 

  

Zondag 19 augustus 2018: BBQ  

BBQ en ledenfeest  

TIJDIG INSCHRIJVEN, PLAATSEN BEPERKT!  

 

De natuurpunters van Borgloon willen u èn uw familie èn uw vrienden van harte 

uitnodigen op de JAARLIJKSE BARBECUE  

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 

OM 17.00 U. 

ZAAL DE LEEUWERIK 

METTEKOVENSTRAAT 

GORS-OPLEEUW 

 

Prijs: 9 € (6 € voor -12j) voor 1ste stuk vlees met inbegrip van groenten en 

sauzen; 4 € voor elk bijkomend stuk vlees met groenten en sauzen. 

Keuze uit: 

KIPPENBROCHETTE - KOTELET - CHIPOLATA - KIP - STUK VEGETARISCH. 

Dessert: verrassing!  

Dranken tegen kleine prijzen: wijn, bier, frisdrank, kortom van alles. 

 

Inschrijven en uw voorkeur bestellen is noodzakelijk en dit tot dinsdag 14 

augustus bij:  

 

Stefan Carolus  

Tel. : 012 74 47 31  

GSM: 0497 24 21 38  

E-mail: stefan.carolus@telenet.be   

 

mailto:stefan.carolus@telenet.be


 
 

 
 

Bekijk onze komende activiteiten 
 

 

 
Lees meer!  

 

  

Wat komt …  

ACTIVITEITENKALENDER  
Hierbij gaat de kalender voor 2018  

HET GROTE VLINDERWEEKEND  

Zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018 

Tel samen met je gezin, familie of vrienden een halfuurtje de vlinders in jouw 

tuin, en geef je resultaten door. Zo maak je deel uit van het grootste 

vlinderonderzoek in Vlaanderen en help je om de natuur in de Vlaamse tuinen 

mee in kaart te brengen.  

 

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders namelijk 
waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. 

http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/180123%20activiteitenkalender_2018%20V1.pdf
https://www.natuurpunt.be/pagina/het-grote-vlinderweekend-van-natuurpunt
http://www.natuurpuntborgloon.be/images/pdf/activiteitenkalender 2016 - voor web.pdf


 

 
 

Verantwoordelijke uitgever: Luk Robijns  

VLINDERWANDELING LANGS DE HERK  

Zaterdag 4 augustus 2018 

Tijdstip: van 14.00u tot 16.00u  

Plaats: Helshovenstraat z/n, Hoepertingen (parkeerplaats bij kapel Helshoven)  

Tijdens "Het grote Vlinderweekend", organiseren wij een vlinderwandeling langs 

de rivier de Herk. Conservator Stefan gaat met jullie op zoek naar vlinders in de 

bloemrijke graslanden in het Natuurgebied "Vallei van de Herk" tussen 

Helshoven en Hoenshoven. 

Trek voor deze bijzondere wandeling uw (waterdichte) wandelschoenen aan! 
Onderweg zullen we pauzeren en trakteren op een versnapering. 


