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Uitreiking getuigschrift natuurgids Groene
Vallei, 24 september 2022

-- Kinderen op onderzoek in de natuur

Dag van de Natuur: Doe-dag voor (groot)ouders
en kinderen aan de Vijvers Bellefroid (Leuven) op
zaterdag 26 november 2022
Waar verstoppen de aalscholvers zich?
Zorgen bomen voor hun baby’s?
Kan je het beverspoor vinden?
Hoe smaakt heksensoep?
Durven je (groot)ouders een gevaarlijk parcours door het bos
en over het water te volgen?
Natuurpunt Leuven, kern Vijvers Bellefroid, organiseert op zaterdag
26 november deze spannende doe-dag aan de Vijvers voor alle
kinderen tussen 6 en 12 jaar, samen met hun (groot)ouders.
Schrijf je snel in, tenzij je bang bent voor modder, vuile kleren en
kriebelbeestjes.

Meer info en inschrijvingen:
www.natuurpuntoostbrabant.be/20221126-bellefroid
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-- De nieuwe natuurgidsen van de Groene Vallei met begeleiders
Op 24 september mochten we het diploma ‘Natuurgids’
uitreiken aan de laureaten die de cursus van 1 jaar goed hebben
beëindigd. Dit gebeurde aan het bezoekerscentrum Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60 te Erps-Kwerps.
Leen Maes, vormingsconsulent (aanspreekpunt organisatie
cursussen en opleidingen), nam het woord en dankte de nieuwe
gidsen en hun helpers alvorens de getuigschriften uit te reiken.
De gidsen zijn afkomstig uit drie gemeenten nl.: Herent, Kortenberg
en Steenokkerzeel. De getuigschriften werden dan ook uitgereikt
door schepen Jan Schelstraete voor Herent, schepen David
Haelterman voor Kortenberg en schepen Marleen Ral voor
Steenokkerzeel.
De nieuwe gidsen zullen onze bezoekers in de toekomst rondleiden
doorheen de verschillende natuurgebieden van de Groene Vallei.
Achteraf klonken we op de nieuwe gidsen met een glaasje bubbels
en een hapje.
Patrick Luyten
Coördinator cursus natuurgids Groene Vallei

