
 

 

 

➢ Jaarvergadering maart 2019 
Op donderdag 28 maart a.s. houden we onze jaarvergadering in het Uivernest te Hank. Jullie 

zijn van harte welkom van 19.30 – 20.30 uur. In een uurtje vertellen we over de 

werkzaamheden over afgelopen jaar en ook het wel en wee van onze vereniging komt aan de 

orde. Daarna is er een boeiende lezing met mooie beelden van onze Biesboschwachter  en 

natuurfotograaf Jacques van der Neut. Hij weet ons alles te vertellen over de bevers en hun 

leven in de Biesbosch. Deze lezing zal tot ongeveer 21.30 uur  duren. Iedereen is van harte 

welkom in zaal 3.    

 

 

➢ Kerstwandeling 2018 
De kerstwandeling op tweede  kerstdag rond de Aakvlaai was ook afgelopen jaar weer een 

groot succes. Zo’n  650 mensen hebben meegedaan en genoten van de gezellige wandeling.  

Gelukkig zat het weer mee en bleef het droog. Opvallend was dat er naast de bekende 

wandelaars, vrij veel mensen voor het eerst meeliepen. We zijn blij met alle donaties in onze 

verlichte kerstboom, hartelijk bedankt. En ook willen we alle vrijwilliger bedanken voor hun 

inzet.  

 

 

➢ Zwerfvuilactie VMB voorjaar 2019 
Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank weer een 

zwerfvuilactie in het buitengebied van Hank. We willen met jullie graag de omgeving weer 

een stukje schoner maken door de bermen te ontdoen van zwerfafval. Je wordt deze dag in 

het buitengebied van Hank gedropt door Taxi Berm en je mag dan zelf terug wandelen naar 

Hank waar koffie, thee en wat lekkers binnen in het parochiegebouw op u staan te wachten. 

Materialen voor het opruimen zullen aanwezig zijn. We starten deze dag om 10:00u bij het 

parochiegebouw naast de kerk in Hank. Graag aanmelden voor 19 maart 2019 door een mail 

naar te sturen naar info@vmbnatuurlijk.nl of door te bellen naar 0651334071. 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Vrijwilligers voor het bestuur……………………….. 
We zijn dringend op zoek naar mensen die de natuur een warm hart toedragen en dat willen 

tonen door zich op te geven voor het bestuur. We vergaderen maar 5x per jaar op een 

gezellige en ontspannen manier en we sluiten de vergadering op een ontspannen manier af 

aan de bar.    
 

➢ Contributie…………….. 

               Denkt u weer aan het overmaken van de contributie voor 2019.      € 0,50 per maand = € 6.-    

               Per jaar en per persoon  en € 12.- per gezin.               

               Op rek.nr. NL 86 INGB 0003 424 221 t.n.v Natuur –en Milieuver.    VMB. Hank.            

                ( s.v.p. niet vergeten : Naam en adres te vermelden). Hartelijk dank. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


