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Cursus natuurverkenner in Tienen

Programma cursus Natuurverkenner Tienen

Zondag 5 maart 2023 Kennismaking en 
Landschapswandeling Keteldal 
Rozendaalbeekvallei

Zaterdag 11 maart 2023 Wandeling Natuurbeheer

Maandag 13 maart 2023 Les 1

Zaterdag 25 maart 2023 Beheerwerkdag

Maandag 27 maart 2023 Les 2

Zondag 2 april 2023 Fietstocht langs de natuur.gebieden 
en/of voorjaarsbloeierstocht

Zondag 16 april 2023 Vroege Vogelwandeling Paddepoel 
met nadien Hagelands ontbijt in 
Bunsbeek

Vrijdag 21 april 2023 Avondsafari Rozendaalbeekvallei: 
uilen, vleermuizen, nachtvlinders. 
Afsluiten in Natuur.Café De Gors

Maandag 24 april 2023 Les 3 - Engagement

Zondag 14 mei 2023 Eindactiviteit: Dag van De Gors

Wanneer: vanaf zondag 5 maart tot en met zondag 14 mei 2023
Locatie: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Deelnameprijs: € 80, leden betalen slechts € 70
Inschrijven: schrijf tijdig in en laat deze boeiende  

kennismaking niet aan je neus voorbijgaan! 
www.velpe-mene.be/tienen/natuurverkenner

Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be

Mentale gezondheid is iets waarover we meer moeten praten. Veel mensen beseffen dit, 
er iets aan doen is moeilijker. CM slaat de handen ineen met Te Gek!? en Natuurpunt om 
het taboe te doorbreken. Hoe we dat doen? Te Gekke wandelingen op de kaart zetten in 
heel Vlaanderen en ook in Vlaams-Brabant!

De herfst is het mooiste seizoen om een stevige wandeling, in een nieuw kleedje, te 
ontdekken dicht bij huis! Het is makkelijk: je start aan de grote bank ter hoogte van het 
Natuur.huis en scant de QR-code. Je kan luisteren naar een prachtig verhaal van Hugo 
Matthysen, ingesproken door Sien Eggers. Dan begin je te wandelen. Deze route loopt 
gelijk met de Rozendaalbeekwandeling, is 7 km lang en wordt aangeduid met gele pijlen. 
Tussendoor luister je verder naar het verhaal. 

Wil je meer info over deze wandeling of waar je het startpunt kan vinden of hoe de  
IZI Travel-app werkt? Website https://campaigns.cm.be/debank

Nieuw: Te Gek wandeling met vertrek aan Natuur.huis De Gors in Vissenaken

Boeiende basiscursus voor elke natuurliefhebber 
vanaf zondag 5 maart 2023

• Zoek je echte natuurbeleving?
• Wil je basiskennis over de natuur opdoen?

Dan hebben we de cursus ’Natuurverkenner’ in de aanbieding in 
Natuur.huis De Gors in Vissenaken. Je wordt ondergedompeld in 
de natuur in je buurt. Lokale deskundige vrijwilligers verzorgen de 
lessen en excursies.

De cursus Natuurverkenner is een interactieve en wervelende 
instapcursus voor natuurliefhebbers. We dompelen je in 10 
activiteiten 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. Er is geen enkele voorkennis vereist, enkel je 
enthousiasme telt! 


