
Voor de jeugd van de

Hallo allemaal, leuke vakantie (gehad)?  Hier hebben jullie het programma voor de rest van dit jaar 2017

Zaterdag 16 september : bezoek natuuractiviteitencentrum De Koppel
Jullie kunnen je onder andere vermaken met uilenballen uitpluizen, met microscoop insecten
bekijken, veel natuurspelletje spelen en waterdiertjes vangen in de vijver en de vangst 
onderzoeken. Kortom veel te zien en te doen. 
Om 12.45 uur gaan we per auto vanaf Kruidentuin op weg en zijn circa 16.00 uur weer terug.

Zaterdag 14 oktober : bomentocht in Arboretum Poortbulten
In dit prachtige park bij De Lutte staan zo’n 1000 soorten bomen en gaan we een heerlijke 
verkenningstocht maken op zoek naar mooie herfstkleuren. 
Vertrek per auto: 9.00 uur vanaf Kruidentuin terug circa 12.30 uur

Zaterdag 4 november : aan het werk in de natuur.
We gaan vandaag weer lekker aan de slag in het Veenschap, we helpen de natuur hier een 
handje om ervoor te zorgen dat het geen overwoekerd bos wordt.
Vraag je ouders broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje eens mee, kunnen ze eens zien wat 
voor bijdrage jullie leveren aan het schoonhouden van de natuur.
Goede stevige schoenen of laarzen aan, voor een verfrissinkje wordt gezorgd.
Vertrek per fiets om 9.00 uur vanaf de Kruidentuin, terug circa 12.30 uur.

Zaterdag 9 december : Natuurdiorama Holterberg
Hier gaan we aan de hand van een speurtocht op ontdekking in een prachtig ‘opgezet’ landschap. 
Heel veel dieren die hier geleefd en nog steeds leven zijn hier te zien.
Neem iets te eten mee!
Vertrek per auto om 11.00 uur vanaf de Kruidentuin terug circa 15.00 uur.

Graag tijdig opgeven voor alle activiteiten ivm regelen vervoer!
Dit kan bij Herma : 0546-753144 of hermabakkermeijer@hotmail.com

Wij zoeken nog een tweede auto voor vervoer in september, oktober 
en december!  Dus ouders ga graag eens een keertje mee en meld je 
aan!


