
IVN Natuurgidsen

laten jong en oud het landschap beleven:

Wandelingen

Vuursteenmijn

Landschap fotograferen

Verhalenverteller

Koken en proeven

Yoga

Roofvogels

Stilte ervaren

Kruiden

Landschap schilderen

Zondag 15 mei: 11.00-16.00 uur

Boerderij Rompelberg, Rijksweg  231, Eysden

toegang gratis                                www.cnme.nl



Toelichting:

15  mei publieksdag  MOOI BUITEN in Eijsden

Nieuwe Natuurgidsen in actie

Op zondag 15 mei zal op de boerderij  van de familie Rompelberg, Rijksweg 231, Eijsden , 

gelegen bij het Savelsbos, een publieksdag worden gehouden onder de titel Mooi Buiten.  

Jong en oud kan dan deelnemen aan een groot aantal activiteiten, georganiseerd door 

een groep nieuwe IVN Natuurgidsen. Er zijn wandelingen met verschillende thema’s als 

Natuur en Landschap, kruiden, stilte, en een bezoek aan de Vuursteenmijn.  Men kan 

koken met en proeven van seizoensproducten, leren hoe je een goede landschapsfoto 

kan maken, naar sagen en legenden luisteren, een yogales volgen, kennismaken met 

roofvogels, landschap schilderen, en de natuur om de boerderij ervaren. 

De activiteiten worden over de dag verspreid en in kleine groepen uitgevoerd. De 

deelnemers dienen zich hiervoor van te voren ter plekke in te schrijven. Voor enkele 

activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

De dag begint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Op het terrein is voldoende 

parkeergelegenheid, de toegang is gratis.

De afgelopen anderhalf jaar hebben een kleine twintig mensen met zeer verschillende 

achtergronden, maar met als gemeenschappelijke noemer een groot hart voor de natuur, 

de cursus  Natuurgids gevolgd. Deze cursus wordt gegeven door het Centrum voor 

Natuur en Milieueducatie in Maastricht in samenwerking met het IVN Vereniging voor 

natuur en milieueducatie. Natuurgidsen hebben tijdens de cursus veel geleerd over flora 

en fauna, geologie en  landschap, over de relaties tussen mens en milieu en 

maatschappij,  maar ook hoe ze kinderen en volwassenen kunnen betrekken bij hun 

leefomgeving en hen te laten genieten van al het moois dat Zuid-Limburg te bieden heeft. 

De nieuwe natuurgidsen hebben onlangs hun diploma gehaald en willen nu voor een 

breed publiek hun ervaringen in de praktijk brengen.

Voor nadere informatie over deze dag kunt u contact opnemen met het CNME: 

John Steijns

email: steijns@cnme.nl.

Tel: 043 3501742
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