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Het wordt hoe langer hoe erger!!!!
We hadden voorzien om te gaan rondneuzen op de terreinen van de waterwinning in de Zandstraat in Pelt. Deze
terreinen zijn pas in beheer gekomen van Natuurpunt Pelt en worden heel binnenkort gemaaid. Hoog tijd dus om nog
eens te gaan kijken wat er allemaal groeit en bloeit.

We hadden er alles aan gedaan om ons te organiseren naar de laatste richtlijnen van Natuurpunt Nationaal voor een
Corona-proof vellige wandeling.
Ik was voor alle zekerheid nog maar eens gaan kijken of de Corona regeltjes intussen weer niet werden aangescherpt
en of het gemeentebestuur van Pelt geen extra maatregelen heeft genomen die ons treffen maar had niets gevonden.

11 Slobkousjes zagen het helemaal zitten en stuurden plichtsbewust een aanmelding.
Ik was er helemaal van overtuigd dat het deze keer ging lukken tot…….. Ine deze boodschap doorstuurde!

Hoi Jan en Luc,
Ben vanmiddag even gaan kijken in de Zandstraat,
maar het perceel is droog en dor. Hier gaan we nauwelijks nog soorten herkennen.
Weinig zinvol om onder deze omstandigheden daar een excursie te laten doorgaan.

De foto’s die ze bezorgde spraken voor zich:

Zo zouden we er waarschijnlijk na de wandeling hebben uitgezien dat risico wilden we niet lopen!

Dus de Slobkouswandeling werd opnieuw geannuleerd.

Voor volgende dinsdag staan de Vriesputten in Lommel op het programma.
•

We weten intussen hoe we Corona-proof moeten werken

•

Lommel heeft geen extra voorwaarden buiten het centrum en de Sahara

•

Ik ben zelf gaan verkennen en het ziet er in de Vlindervallei nog behoorlijk groen uit

We willen dus nog eens een poging doen om ons
programma verder te zetten mits:
•

We vragen 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 19 08 2020 trekken we naar de
Vriesputten in Lommel
Hopelijk brengt dat wat verkoeling.
Afspraak daarom om 18:30 op de plaats die wordt
aangegeven in het plannetje

Tijdig aanmelden niet vergeten!!!
Groeten van Jan en hou het gezond!

