SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg10

CORONA speelde ook nu de Slobkousjes parten. Net nu we onze Antwerpse vrienden hun natuurbehoudswerk
wilden bewonderen kwam hun provinciegouverneur met extra strenge maatregelen.
Daarenboven zaten we nog in de eerste dagen van de landelijke verstrenging en was het nog onduidelijkheid troef en
moesten we noodgedwongen annuleren.

Intussen is er terug wat meer duidelijkheid in wat er al of niet mag. Eergisteren ontvingen we deze Corona Special
waaruit we volgende elementen voor onze werking selecteerden:

Nieuws voor Natuurpunters
Corona Special
Beste Natuurpunter,
Corona is bezig aan een sterke tweede golf. Niet overal in dezelfde mate, sommige provincies
worden harder getroffen dan andere. We moeten als Natuurpunt hierin onze
verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen genomen worden
tijdens onze activiteiten.
De komende periode zullen er door lokale besturen zeker nog bijkomende
maatregelen genomen worden. Informeer je hierover en pas deze strikt toe.
Je begrijpt dat dit niet vanuit het hoofdsecretariaat opgevolgd worden.

Organiseer je activiteit corona-proof

•

Activiteiten die je niet corona-proef kan organiseren gelast je af.

•

Geleide wandelingen kunnen doorgaan in juli en augustus met groepen van
maximaal 50 personen inclusief een begeleider (natuurgids).
Met kleinere groepen maak je het jezelf echter makkelijker om corona-proof te werken.

•

Iedereen (ouder dan 12 jaar) draagt een mondmasker

•

Werken met een inschrijvingslijst is verplicht. Zo heb je controle over het aantal
deelnemers en beschik je bovendien over de contactgegevens van alle deelnemers moest
nadien blijken dat er een COVID19-besmetting is gebeurd op de excursie. Deze lijst hou

je gedurende 4 weken bij.

Het lijkt ons dat dit voorwaarden zijn die we bij onze Slobkouswandelingen goed kunnen waarmaken.

We willen dus graag ons programma verderzetten mits:
•

We vragen in de mate van het mogelijke dat iedereen die aan een Slobkouswandeling wil
deelnemen zich vooraf per mail zou melden op slobkousjes@skynet.be Als we vooraf
weten wie er zal komen kunnen we onze organisatie aanpassen naar absoluut corona proof
groepjes.

•

Wie de eerste keer aanmeldt geeft zijn volledige naam, thuisadres en telefoonnummer.
Bij een aanmelding voor een volgende wandeling volstaat je naam.

•

Mocht je op het laatste ogenblik toch beslissen om deel te nemen en dus niet vooraf hebt
aangemeld dan kan dat toch mits je de gevraagde gegevens ter plaatse aan ons
overhandigt. Dit moet wel een uitzondering blijven!

•

Je beschikt over een masker.

•

Er blijft altijd een afstand van meer dan 1.5 m tussen de deelnemers.

•

Ieder gebruikt eigen materiaal (boeken, loep enz…)

Volgende woensdag 5 08 2020 trekken we naar de Veewey onder leiding van Theo Geuens

Afspraak daarom om 18:30 op de parking van ’t Lochterhuys
Eindhovense baan nr 9

Tijdig aanmelden niet vergeten!!!

OPROEP AAN ALLE GEINTERESSEERDEN!!!!!!
We hebben enkele vragen binnengekregen om inventarisaties uit te voeren op terrein dat pas
werd aangekocht of ook wegbermen.
Bedoeling is de informatie die we zo verzamelen te gebruiken om het beheer van die terreinen te
verbeteren.
In het verleden deden we dit met enkele bekenden maar we willen die groep graag uitbreiden.

Wat verwachten we van de kandidaten?
Goesting om op die manier een steentje bij te dragen aan het natuurbeheer in onze omgeving
Een gemiddelde plantenkennis en de goesting om bij te leren volstaat. Denk dus niet te snel dat je
dit niet aankan!

Hoe gaan we hiermee verder?
Wil je graag meewerken in dit werkgroepje laat het ons dan weten voor 15 08.
We zullen de geinterresseerden dan contacteren over de te volgen werkwijze.

Groeten van Jan en hou het gezond!

