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Voor wie ?
 Voor mensen die in fauna, en in het bijzonder in orchideeën
geïnteresseerd zijn.
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Bedoeling ?
 We proberen enkele natuurpareltjes in de Waaslandhaven te
ontdekken en te monsteren op hun planten- en bloemenpracht,
onder leiding van René Maes, de plaatselijke gids en
plantenkenner.
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Praktische afspraken ?
 Van 09u30 tot 12u30.
 Afspraakplaats : aan het begin van de Canadastraat in het
industriegebied van Zwijndrecht.
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Gemakkelijk te bereiken vanaf de E17, waar je in Zwijndrecht /
Burcht de linker afslag neemt naar de E34 (Waaslandhaven). Op
de E34 te Antwerpen Linkeroever / Zwijndrecht moet je rechts
voorsorteren en aan de eerste afslag de straat die haaks rechts is
nemen. Daar vooraan is parkeerplaats om samen te komen.

Meebrengen : aangepaste kledij en schoenen, plantengids
Inschrijven is niet nodig.
Deelnameprijs : 3 euro voor leden; 4 euro voor niet leden
Meer info : Geert Bussens
o geert_bussens@hotmail.com of 0474/73.69.39
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