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NATUURSCHOON NIEUWSBRIEF 

Het is zover! De nieuwe website van de Vereniging 

is klaar en voor iedereen te bezoeken. 

Ga naar: http://www.natuurschoon-nietap.nl 

De website biedt een breed scala aan informatie. 

Over het bos, het beheer, de vereniging en het 

werk door vrijwilligers.  

De nieuwe website is klaar 

Data werkzaamheden vrijwilligers 

De vrijwilligers gaan ook dit voorjaar weer aan de 

slag. De volgende klussen staan op dit moment 

gepland: 

Zaterdagochtend 19 maartZaterdagochtend 19 maartZaterdagochtend 19 maartZaterdagochtend 19 maart  

Bij het pad bij de Maatlanden staat vaak water, 

ook op het pad. De bedoeling is om hier 1 of 2 

buizen voor een betere afwatering in te graven. 

E.e.a. is wel afhankelijk van de kou en eventuele 

vorst die dan nog in de grond zit. 

Zaterdagochtend 9 aprilZaterdagochtend 9 aprilZaterdagochtend 9 aprilZaterdagochtend 9 april    

Schilderen van het hertenhok (zonkant) en de deur 

van de duiventoren. 

In dit nummerIn dit nummerIn dit nummerIn dit nummer    

De nieuwe website is klaar 1 

Data werkzaamheden vrijwilligers 1 

ALV - 7 april 2011 1 

Zaterdagochtend 16 aprilZaterdagochtend 16 aprilZaterdagochtend 16 aprilZaterdagochtend 16 april    

Eventueel afmaken van het schilderwerk aan het 

hertenhok en de duiventoren. Is al het schilderwerk 

klaar, dan kunnen de informatieborden bij de 

parkeerplaats en bij het Vagevuur schoongemaakt 

worden. De bankjes kunnen dan eventueel ook 

meteen worden schoongemaakt. 

Word ook    vrijwilliger!!!!    
 

Lijkt het u leuk om ook een keer te komen helpen 

geef u dan op als vrijwilliger. Meer informatie is te 

vinden op de website onder het kopje 

“Vrijwilligers”. 
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De volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) 

staat gepland op donderdag 7 april 2011. Alle 

leden van de Vereniging ontvangen binnenkort 
hiervoor de uitnodiging en de agenda. 

“Dit is de 1ste 

nieuwsbrief van de 

Natuurschoon 

Vereniging 


