
Gratis activiteiten in de Dordtse Biesbosch20 oktober 2016

Spring de herfst in!
Kom op donderdag 20 oktober
naar de Biesbosch voor
allerlei superleuke, gratis, 
activiteiten. 
Iedereen is welkom dus
neem je vriendjes en familie
mee en spring samen de 
herfst in!

SPRING EENS OP

GROEN

www.weizigt.nl/groen-doet-goed



Wat gaan we doen?
In de herfst valt er ontzettend veel te ontdekken en te beleven
in de natuur. Jij gaat dus zeker niet saai binnen zitten, maar
komt met je familie en vriendjes naar de Biesbosch voor al-
lerlei superleuke activiteiten in het groen. Kies jouw favoriete
activiteit(en) en meld je snel aan. Tot dan!

> 09.45 uur – 10.00 uur
Opening 

> 10.00 uur – 12.00 uur
Excursie: Herfst….daar ben je!
Waarom vallen de blaadjes van de bomen en waarom trek-
ken de vogels weg? Ontdek het samen met de natuurgidsen!
Max. 30 deelnemers

> 10.00 tot 11.30 uur & 14.00 tot 15.30 uur
Vogeltocht met fluisterboot De Sterling
Stap aan boord van fluisterboot De Sterling en speur samen
met de natuurgidsen naar de meest voorkomende Biesbosch-
vogels. Let op: kinderen alleen onder begeleiding van een 
volwassene. 
Max. 38 deelnemers

> 12.00 uur – 14.00 uur
Lunch & Op stap met de schaapskudde 
Tussen de middag kun je aanschuiven voor een lekkere lunch
bij StayOkay (€5,- / max. 25 deelnemers) en/of een kijkje
nemen bij schaapsherder Huug Hagoort en zijn schapen.
Vanaf 13.15 uur gaat de kudde op stap en kun je een stukje
meelopen.

> 14.00 uur – 16.00 uur
Speurtocht: Ontdek de Biesbosch
Ontdek samen met je familie en vriendjes de Biesbosch tij-
dens deze spannende speurtocht! Onderweg kom je allerlei
sportieve én lekkere activiteiten tegen. Max. 40 deelnemers

> 16.00 uur – 16.15 uur 
Gezamenlijke afsluiting 

PROGRAMMA

Groen doet goed Dordrecht wordt mogelijk gemaakt door: Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ, Doe ff Gezond, Nationaal Park de Biesbosch, Sportbedrijf Dordrecht, StayOkay Dordrecht, 
Stichting Hattrick, IVN Dordrecht, IVN Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland

Groen doet goed
Groen doet goed is een programma in Dordrecht voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Door middel van
educatieve en sportieve activiteiten in de natuur in en rondom Dordrecht, laten wij je zien dat de natuur heel
erg leuk is!

Jij springt deze herfst toch ook op
groen?
Kijk voor alle informatie op:
www.weizigt.nl/groen-doet-goed

Groendoetgoeddordrecht
GdgDordt

DATUM
Donderdag 20 oktober

tijd
10.00 uur tot 16.00 uur
(Jij kiest zelf aan welke activiteiten 
je meedoet!)

locatie
Biesboschcentrum
Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht

aanmelden
Wil jij meedoen aan één of meerdere
activiteiten? Meld je dan snel aan! 
Je vindt het aanmeldformulier op
onze website.

20-10

2016


