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LAATSTE GEDRUKTE PAD  
 
Deze laatste gedrukte PAD is niet de laatste tekst die we 
u bezorgen. In de toekomst zal het redactieteam zorgen 
dat er artikels en meldingen u bereiken via uw e-
mailadres. Wie (nog) niet over een e-mailadres beschikt, 
kan telefonisch vragen om op de hoogte gehouden te 
worden via een kopie van de e-mails. Telefoneer naar Luk 
Robijns 012 74 29 29. Op onze website is eveneens alles 
terug te vinden. Een overzicht van de website vormt dan 
ook de inhoud van deze laatste PAD.  
 
BBQ EN ALGEMENE VERGADERING  
 
In dit nummer vindt u ook een uitnodiging voor de 
algemene vergadering en voor onze ongeëvenaarde BBQ.  
 

Luk Robijns, voorzitter  
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Leefmilieu Borgloon, afdeling van Natuurpunt VZW, nodigt al haar leden 

uit op de Algemene Vergadering die wij statutair jaarlijks dienen te 

organiseren.  

• Zondag 24 augustus 2014• 

• Aanvang: 18.00 u. • 

• zaal De Leeuwerik te Gors-Opleeuw • 

• Mettekovenstraat | 3840 Borgloon • 

AGENDA: 

• Jaarverslag 2013  

• Financieel verslag en activiteiten 2013 

• Begroting 2014 

• Ledenbestand + bestuurswissel 

• Aankoop en beheer natuurgebieden 

• Varia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk natuurpuntlid ontvangt ons 

ledenblad en dit geldt als enige 

uitnodiging voor onze algemene 

vergadering. 

Nieuwe bestuursleden zijn steeds 

welkom! 

 

Voorzitter: Luk Robijns 
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UITNODIGING BBQ 

 

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

harte uitnodigen op onze JAARLIJKSE BARBECUE  

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014 

OM 17.00 U. 

ZAAL DE LEEUWERIK 

METTEKOVENSTRAAT 

GORS-OPLEEUW 

Prijs: 8€ voor 1ste stuk vlees met 

inbegrip van groenten en sauzen  

3 € voor elk bijkomend stuk vlees met 

groenten en sauzen 

 

Keuze uit: 

BROCHETTE - KOTELET - 

WORST - KIP - STUK 

VEGETARISCH  

Dessert: verrassing!  

 

Inschrijven is noodzakelijk en dit vóór 

dinsdag 19 augustus bij:  

Jean Van Winkel  

Tel.: 012 21 50 32  

GSM: 0478 91 82 86  

E-mail: jeanvanwinkel@hotmail.com  

Luk Robijns  

Tel.: 012 74 29 29  

E-mail: luk.robijns@hotmail.com  

 

Allen daarheen!  

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever:  

Luk Robijns, Oude Berg 11, 3840 Borgloon. Tel. 012 74 29 29  

www.natuurpuntborgloon.be  
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