Beleef een
onvergetelijke dag
in de natuur

Wat dacht je van een teamdag midden in de natuur?
Natuurpunt ijvert al bijna 20 jaar voor meer en betere natuur – ook in de Kempen.
Dag na dag werken professionele en vrijwillige medewerkers aan die doelstelling.
Ook bedrijven en verenigingen kunnen hierbij helpen.
In overleg voorzien we een boeiend en gevarieerd dagprogramma, zoals een
wandelexcursie onder begeleiding van een gids of samen werken in de natuur.
Bezoekerscentrum Grote Netewoud Watermolen 7 - 2450 Meerhout
T. 014 21 34 50 - bc.grotenetewoud@natuurpunt.be - www.grotenetewoud.be

Teambuilding ‘Expeditie’
Programma (halve dag)
9u30

Ontvangst en welkom
• Introductie en duiding van de dag
• Koffie / thee / water / bio-fruitsap en cake

10u

Natuurwandeling met gids
• Na een korte introductie vertrekt de wandeling door één van de vele
natuurgebieden in het Grote Netewoud
• Mogelijkheid om te vertrekken in verschillende gemeenten,
nl. Geel, Meerhout, Balen, Mol (excl. vervoer)
• Afstand wandeling in overleg

12u30 - 13u30 Lunch
• Mix van luxe tapas-broodjes in het
bezoekerscentrum
• Bio-drankjes*

Prijs (per persoon)*

€ 25,-

Deze formule kan ook in de namiddag uitgewerkt worden en de natuurwandeling kan ook vervangen
worden door beheerwereken in één van onze natuurgebieden..

Teambuilding ‘Extreme’
Programma (hele dag)
9u30

Ontvangst en welkom
• Introductie en duiding van de dag
• Koffie / thee / water / bio-fruitsap en cake

10u

Beheerwerken onder deskundige begeleiding
Landduinen met heide zijn typische landschappen in onze natuurgebieden in de buurt, o.a. Belsbroek & Heide maar ook Malesbroek
met De Kwacht en Keyfheide herbergen deze open habitats die
voortdurend beheerwerk vragen.

12u30 - 13u30 Lunch
• Mix van luxe tapas-broodjes in het bezoekerscentrum
• Bio-drankjes*
13u30 -16u

Natuurwandeling met gids
• Na een korte introductie vertrekt de wandeling door één van de vele
natuurgebieden in het Grote Netewoud
• Mogelijkheid om te vertrekken in verschillende gemeenten,
nl. Geel, Meerhout, Balen, Mol (excl. vervoer)
• Afstand wandeling in overleg

16u -16u30

Afsluiten met een heerlijk verfrissend bio-drankje

Prijs (per persoon)*

€ 35,-

* Prijzen zijn excl. BTW. Prijs voor groepen van minimum 10 personen en maximum 25 personen.
Bij grotere groepen komt er een kost van 60 euro bij voor een extra gids tijdens de wandeling.
Bio-drankjes: keuze uit fairtrade koffie, biologische thee, fruitsapjes en limonades, water en onze
bio-bieren of wijnen.
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Grote Netewoud
OPENINGSUREN
APRIL - OKTOBER:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 18u
NOVEMBER - MAART:
dinsdag t.e.m. zondag van 11u - 17u
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PARKINGS OP WEEKDAGEN & WEEKENDS:

P1 Hoek Molsebaan / Lil (1 min. wandelen)
P2 Bib Meerhout, Gasthuisstraat 29 (7 min. wandelen)
P3 Parking Eikenboomlaan, achter de kerk Centrum Meerhout (10 min. wandelen)
WEEKEND-PARKINGS: Dankzij de sympathie van enkele omliggende bedrijven, mogen
we hun parkings gebruiken tijdens de weekends. Gelieve deze regeling te respecteren.
P-WEEKEND Wilms nv, Lil, personeelsparking linkerkant (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Wilms nv, Molsebaan 20 (5 min. wandelen)
P-WEEKEND Mina Wafels nv, Molsebaan 23 (5 min. wandelen)
WANDELPAD - aanlooproutes

V.U.: Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 7, 2450 Meerhout

Parkeermogelijkheden
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