
klimaat
dokter!

op stap met de

Maak op een toegankelijke en speelse manier kennis  
met de complexe klimaatproblematiek. De wandeling kan 

eventueel dienen als aanzet voor een projectweek over 
klimaat en klimaatverandering op jouw school.

Dit is het aanbod:

Eerste graad lager onderwijs:  
natuurexploratie in het Maldegemveld (Maldegem)

Derde graad lager onderwijs:  
avontuurlijk grenshoppen aan de Vrouwkens-
hoekkreek in Sint-Margriete (B) en Sint-Kruis (NL)

Volwassenen: nieuwe ervaringen  
in de Vallei van de Oude Kale (Vinderhoute)

Een wandeling van max. 3 uren onder begeleiding  
van een gids kost 40 euro. Het uitlenen van een pakket  
zonder gids is gratis, mits het betalen van een waarborg.

Vraag een begeleide wandeling aan op  
www.NPMeetjesland.be/klimaatdokter 
of via de contactgegevens op de keerzijde.
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Dit grensoverschrijdend project wordt 
ondersteund door Interreg Vlaanderen-
Nederland en de provincies Zeeland 
(NL), Oost- en West-Vlaanderen (B), 
verenigd in de Euroregio Scheldemond.
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U Vraagt, wij DraaiEn 
• Voor grote of kleine groepen? 
• Voor kinderen, voor gehandicapten,  

voor senioren of anderstaligen?
• Over bloemetjes en bijtjes, over het  

beheer van een natuurgebied, over vogels?
• Een pittige vroegochtendwandeling  

of een tocht voor laatvliegers?
• In een natuurgebied of in het park om de hoek?
• Een fietstocht, een wandeling of een daguitstap?

Wij bezorgen je een gids op maat. De meeste  
gidsen volgden de opleiding natuurgids van  
het CVN (Centrum Voor Natuureducatie).  
De kostprijs hangt af van duur en opties.  
Een basispakket van max. 3 uren kost 40 euro.

Meetjeslandse natuurgidsenwerking
stationsgebouw, K. Astridplein 1, 9900 Eeklo
09 377 93 00 - info@NPMeetjesland.be 
www. NPMeetjesland.be/natuurgidsen

Wil je zelf natuurgids worden?  
Laat dan zeker van je horen!

Boek een 
natuurgids
wil je met je vereniging, school
of familie op stap met een echte natuurgids?
Het Meetjesland heeft heel wat bekwame gidsen in petto. 
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