ONTDEKKEN




Koning groen stapt op! DRIEKONINGENzoektocht & pannenkoekenfestijn
Zondag 05/01/20
14u00
Buurthuis Klein-Gelmen
Gratis wandeling - 2 pannenkoeken & ongelimiteerd koffie voor 8 €
Inschrijven voor 2 januari bij evi.schroyen@gmail.com of op 0478/540692
BLOEIT ER IETS MOOIS?
Ontdek – en determineertocht bloemen en beestjes
Zondag 19 April 2020
14u00
Egoven
Inschrijven via evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692
Gratis
* Mergeldag van natuurpunt Aulenteer i.s.m. Natuurpunt De Herk Heers
01/05/20
13u00 - 17u00
BC Natuurhuis Haspengouw



DUISTERNISTERRAS:
Zaterdag 23/08/20
21u00
St-Quirinusstraat 18, 3870 Heers
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478540692



Najaarsparade van fruitjes tot vogeltjes: interactieve ontdekkingstocht
in de Knoppel
September 2020
Dorpsplein Mettekoven
17u00
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478540692



Comedyvoorstelling door Joeri Cortens (Natuurpunt/ Het zijn net
mensen)
Zaterdag 28 november 2020
20:00u
Hal 20 Heers
10 € per persoon/ 5 € voor leden natuurpunt
Inschrijven via: evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692


BELEVEN

Ook in 2020 bieden wij groep – en individuele gidsbeurten in onze gebieden.
Je kan je eigen wandeling, bezoek of tuinsafari reserveren via
evi.schroyen@gmail.com of 0478/540692. Voor deze activiteiten vragen we op
basis van de groepsgrootte en duur een milde bijdrage. Met deze bijdrage steun je
onze natuurgebieden & activiteiten.


DE WATERKUIL VECHMAAL



GEGIDSTE WANDELING NATUURGEBIEDEN HEERS
Meer info: www.natuurpuntheers.be



GEGIDSTE
LANDSCHAPSWANDELING
Meer info: www.natuurpuntheers.be
TUINSAFARI:
natuurtocht in je eigen ‘habitat’



Lezing/ presentatie op maat van groepen en verenigingen: jij geeft zzn waarover je
meer wil leren, wij zorgen voor een leuke lezing/activiteit

LEREN





‘Snoeiertjesdag’ Egoven
‘Muizenissen’ in De knoppel
‘Fluitertjesbos’ Vechmaal
‘Fladder-vrij’ Waterkuil Vechmaal
Leer je de natuur liever van dichtbij kennen, door er zelf in aan de slag te gaan?
Wel ook dan hebben we voor jou de geschikte activiteit: sluit aan op een van onze
beheerdagen en steek samen met onze experten de handen uit de mouwen om de
natuur al doende te leren kennen en te helpen verbeteren. Ongeveer een maand
voor de activiteit brengen we jullie op de hoogte. Word je graag rechtstreeks op de
hoogte gehouden, stuur dan een e-mail naar evi.schroyen@gmail.com en we
zorgen ervoor dat je geen gelegenheid mist!

