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➢ Hulp kindernatuurpad 
In het natuurgebied De IJsbaan aan de Peerenboom hebben we sinds een aantal jaar een 

kindernatuurpad. Op dit pad kunnen kinderen van basisscholen en verenigingen uit de 

gemeente Altena een rondje door het natuurgebied wandelen en door middel van 

opdrachten meer te weten komen over de lokale natuur. Het onderhoud van dit pad kost 

veel tijd. Een aantal vrijwilligers is hier vaak hard aan het werk. Daarom zoeken wij nog wat 

extra hulp bij het onderhoud van dit pad. Heeft u doordeweeks overdag tijd om af en toe een 

handje te helpen? Meld je dan aan via info@vmbnatuurlijk.nl! Eventuele materialen voor het 

onderhoud zijn aanwezig. 

 

 

➢ Opening Hankse Bos 
Op zaterdag 19 oktober opent de Plukroute Hank het vernieuwde Hankse Bos. Dit initiatief 

wordt van harte aangemoedigd door de VMB. Daarom zullen wij aanwezig zijn bij de opening 

en nodigen we u ook uit om langs te komen. Op deze dag kunt u kijken en beleven wat er de 

afgelopen jaren is toegevoegd aan het bos. Zo is er tegenwoordig een speelbos, een 

natuurlokaal, een hondenspeelplaats en een trimbaan! En natuurlijk ook een hoop eetbare 

bloemen, fruitbomen en een insectenhotel. De opening is om 14:00 uur bij de ingang van het 

bos ter hoogte van de warmondstraat! 

 

 

➢ Natuurwerkdag 
Op zaterdag 2 november organiseert Brabants Landschap weer een natuurwerkdag. Ook wij 

willen daaraan meedoen. We zouden graag een workshop organiseren waarbij we een 

bijenhotel gaan maken in Natuurgebied De IJsbaan. Om dit door te laten gaan hebben we 

natuurlijk genoeg aanmeldingen nodig. Daarom zouden we graag uw interesse hiervoor 

peilen. Heeft u interesse in zo’n workshop, meldt u dan aan! Bij voldoende aanmeldingen 

gaat de workshop door. Aanmelden kan via deze link: 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurgebied-de-oude-ijsbaan  
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➢ Vrijwilligers voor de VMB 
Bent u graag buiten en heeft u affiniteit met de (lokale) natuur.  Word dan een actieve 

vrijwilliger bij de VMB! Het wordt voor onze vereniging steeds lastiger om actieve vrijwilligers 

te vinden voor het onderhoud van ons natuurgebied, de weidevogelgroep en het bestuur. 

Wilt u graag actief een steentje bijdragen? Meld je dan aan! U kunt vrijblijvend een mailtje 

sturen naar info@vmbnatuurlijk.nl om erachter te komen hoe u zich kunt inzetten voor onze 

vereniging. Het is daarbij ook mogelijk om eerst een tijdje mee te draaien om te zien of het 

wat voor u is. 

 

➢ Contributie 
Denkt u weer aan het overmaken van de contributie voor 2019? 

€0,50 per maand = €6 euro per persoon per jaar, of €12 euro per gezin 

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

S.v.p. niet vergeten uw naam en adres te vermelden.  

Bij voorbaat hartelijk dank. 
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