Maak kennis met Educatief Natuurbeheer op 7 april
Op zaterdag 7 april gaan we naar het oosten van de provincie Antwerpen om er kennis te maken met
Educatief Natuurbeheer. Het project bestaat in Antwerpen (enkel Mol, Geel, Balen en Meerhout),
Limburg en Vlaams-Brabant . In het project staat natuurbeheer met kinderen centraal. De focus ligt
buiten natuurbeheer vooral op beleving stimuleren , kennis is in deze context minder belangrijk.
Een professionele medewerker van het project, Michael Huygen, neemt jullie tijdens de vorming mee
op ontdekkingstocht in de belevingswereld van kinderen (6-12j).
In de voormiddag staan vragen als: “Hoe is het educatieve project ontstaan? Wie betaalt het? Hoe
bereik je scholen?” en zoveel meer centraal. We voorzien ruim de tijd voor vragen. In de namiddag
kijken we naar de praktijk en maak je kennis met een aantal leuke laagdrempelige activiteiten.
Dit alles gaat door op en rond de watermolen van Meerhout. Vergeet zeker je lunchpakket niet!
Als je graag al een beeld krijgt van een aantal activiteiten, kan je terecht op:
www.facebook.com/natuur.met.klassen of
https://www.facebook.com/EducatiefNatuurbeheerVlaamsBrabant/
Programma:
9.30 uur

Vertrek in groep aan de afslag Haasdonk/Steendorp van de E17 en op de carpoolparking
aan de afslag Vrasene/Kieldrecht op de E34

10.30 uur Aankomst aan het bezoekerscentrum in Meerhout (Watermolen 8)
10.40 uur Uiteenzetting en discussie over de werking
12.30 uur Lunch
13.15 uur Voorbeelden op het terrein
15.00 uur Afronding
Inschrijven is gratis en kan via onderstaande link voor 31 januari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfIQSGs6cQvhnqE7dn6XlobNvUcW8kQXzlkLk5_tZxZhcig/viewform?c=0&w=1
(klik om Control tegelijk met de koppeling)
Met maximaal 20 deelnemers kunnen we nog efficiënt werken. Meld zeker bij inschrijving of je zelf
rijdt of mee wil rijden en op welk afspraakpunt je vertrekt.
Als er daarna nog plaatsen over zijn, kun je nog altijd inschrijven via de website van NatuurpuntCVN.

Voor wie zelfstandig rijdt (en voor de anderen ook): neem de afrit Geel-Oost, richting Geel. Een over
de kanaalbrug volg je richting Meerhout. Rij in het dorp van Meerhout nog ongeveer 500 m verder en
sla rechtsaf aan het bord op de foto hieronder. Als je op het einde slaafs de gps volgt, zou je vast
kunnen rijden.

Je komt van hier

Kerk van
Meerhout

