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Steunpunt Land & Water 

land-en-water.be 

Aan: de heer gedeputeerde Frank Smeets 
de heer burgemeester Serge Louwet van Herstappe  

de landbouwers die met ons samenwerken 

 de leden van Land en Water 

 de ambtenaren van ALBON, de VLM en de provincie Limburg die ons begeleiden 

 de leden van Aquadra 

 

 

 

Sint-Truiden, 10 oktober 2011 
 

Betreft : Uitnodiging voor familiedag Provinciaal Steunpunt Land & Water op 19 november 2011 
 
 
Geachte,  
 
De voorbije jaren hebben wij samen met U de strijd tegen water- en modderoverlast aangevat. Het resultaat 
mag gezien worden ! Bij elke hevige of langdurige regenbui bewijzen de talrijke ingrepen hun nut. 
 
Het voorbije jaar hebben de Watering van Sint-Truiden en de provincie Limburg de krachten gebundeld in het 
Provinciaal Steunpunt Land & Water. Zo kunnen we de water- en modderoverlast nog beter aanpakken en de 
dienstverlening naar de landbouwers nog verbeteren. 
 
Om de landbouwers te bedanken voor het ter beschikking stellen van hun landbouwgronden voor de aanleg 
van grasbufferstroken, grasgangen en/of dammen, organiseren wij als Steunpunt Land & Water een tweede 
familienamiddag op zaterdag 19 november 2011 in Herstappe. Bij deze wensen wij U en uw gezin vriendelijk 
uit te nodigen voor deze tweede familienamiddag. Het programma ziet er als volgt uit : 

 Plaats en uur van afspraak : om 15 h 30’ aan het  Tolhuys in de Dorpsstraat in Herstappe 

 We starten met een vooravondwandeling in de mooie vallei van de grillige Ezelsbeek en dit in de 
voetsporen van Jan zonder Vrees.  

 Na deze 6 km lange wandeling worden wij verwacht voor een aperitief in het Tolhuys.  

 De dag wordt afgesloten met een hapje in het Tolhuys. U kan kiezen uit: spaghetti, boerencroque, 
toast champignons nature, spek en eieren of het omelet van het huis. Voor de kinderen is er 
kindervidé of kinderspaghetti. 

 
Deze familiedag is volledig gratis. Om praktische redenen vernemen wij graag of U aanwezig zal zijn, met 
hoeveel personen en wat U wenst  te eten (contact: Watering van Sint-Truiden, 011/68.36.62 of nog liever 
info@wateringsinttruiden.com).  Indien collega-landbouwers van U ook geïnteresseerd zijn om in de nabije 
toekomst met ons samen te werken, of indien wij collega’s van U over het hoofd hebben gezien, laat ons dan 
snel iets weten en we sturen een uitnodiging. 
 
In de hoop U, en uw gezin, te kunnen ontmoeten op deze familienamiddag.  
Met de meeste hoogachting, 
  
 
 
 
Karel Vandaele  
Erosiecoördinator provincie Limburg 
 

 

 


