
CURSUS NATUURVERKENNER
13 SEPTEMBER TEM 24 NOVEMBER 2018

Klein-Brabant

Ontdek de natuur in je buurt!  
 
De cursus Natuurverkenner is een interactieve en wervelende instapcursus 

voor beginnende natuurliefhebbers. In 10 unieke ‘lessen’ en excursies laten de 

lesgevers en de lokale vrijwilligers al hun enthousiasme op je los. We dompelen 

je onder in de wondere wereld van onze wilde dieren en planten en gaan op reis 

langs de natuurgebieden in eigen streek.

Laat deze boeiende kennismaking met natuur in je achtertuin niet aan je neus 

voorbij gaan en nodig geïnteresseerde buren, vrienden en familie mee uit.

Schrijf je snel in via www.cvn.natuurpunt.be

met medewerking van 

Foto: Erwin Derous



VU: Pieter Vanderick, Natuurpunt CVN, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

PROGRAMMA 
•  13-9-2018 - Les landschapslezen: alles hangt samen 
•  15-9-2018 - Excursie op ontdekking in de beekvallei van de 
Molenbeek te Liezele  
•  27-9-2018 - Les kennismaken met droge gebieden, heide en 
stuifzandrug en bossen 
•  6-10-2018 - Excursie de droge gronden van Klein-Brabant: 
kouter Luipegem en Hoogheide  
•  11-10-2018 - Les kennismaken met Scheldevallei, beekvallei 
en natte bossen 
•  20-10-2018 - Excursie de Scheldevallei en haar polders 
•  25-10-2018 - Les natuur daar wordt aan gewerkt 
•  8-11-2018 - Les wat is Natuurpunt? Natuurgidsen Klein-
Brabant? Zin om mee te doen? Natuurbescherming in de 
praktijk 
•  17-11-2018 - Excursie De bossen van Hof ter Zielbeek 
•  24-11-2018 - Wij steken de handen uit de mouwen op de dag 
van de natuur. (natuurbeheer-werkdag) 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
De cursus loopt van 13 september tem 24 november 2018. De 
lessen zijn op donderdag van 19.30 tot 22.30 uur, de excursies 
op zaterdag van 10 tot 13 uur.  
De lessen gaan door in CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-
43, 2880 Bornem

INSCHRIJVEN 
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,-. Ben je lid van Natuurpunt, 
dan krijg je korting en betaal je € 54,-. 
Inschrijven kan via www.cvn.natuurpunt.be

CONTACT 
Natuurpunt CVN 
Joelle Laes - Vormingsconsulent prov Antwerpen 
0492 25 39 86 - joelle.laes@cvn.natuurpunt.be

SAMENWERKINGSPARTNERS 
•  Natuurgidsen Klein Brabant - VMPA 
•  Natuurpunt Klein Brabant


