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25 oktober 
GEZINSWANDELING 

Moervaartmeersen 

Sinaai 
met natuuropdrachtjes voor kinderen. 

We sluiten af met drank en pannenkoeken voor zover 
corona het dan toelaat. 

 

 

 

http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/
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 INFORMATIE 
 

 
Wil je op een aangename manier kennismaken met andere 
Natuurpunters? Samen met gelijkgezinden op stap? 
Of heb je interesse om een bezoek te brengen aan een prachtig 
stukje natuur in onze contreien?   
Misschien wil je meer weten over het beheer van de 
Moervaartmeersen, of over de planten die er groeien, als holpijp, 
poelruit en dotterbloem. 
 
Kom dan zeker met ons meewandelen in dit natuurpareltje in Sinaai 
en kom erachter hoe het koninginnenkruid eruit ziet. 
 
Wij zorgen dat alles coronaproof  is! 
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Je zal versteld staan van de rijkdom van deze waterrijke graslanden, 
die eerder zeldzaam zijn in Vlaanderen. 
Het historisch gebruik als hooiland met aanleg van dijken en sloten, 
de aanwezigheid van natte graslanden en verspreide bosjes dragen 
bij tot de waarde van dit gebied.  
 
 
 

 
 
 
Bovendien geven twee gidsen een boeiende uitleg voor klein en 
groot. Je hoeft echt niet veel van natuur te kennen, onze gidsen 
weten je zeker te boeien. 
 
 
Iedereen dus van harte welkom !!!   
En voor de kinderen zijn er heel leuke opdrachtjes.   
Eén van die natuuropdrachtjes geeft hen zelfs de kans om een 
gratis pannenkoek te winnen!  
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’t Wordt voor de kinderen heerlijk lopen tussen het hoge gras. Er is 
daar zeker van alles te ontdekken, een eerste paddenstoel, rare 
kriebelbeestjes en wat krioelt het in de beken van de 
waterdiertjes…Avontuur verzekerd!! 
 
Wie er eerder bij was in Daknam of Belsele weet dat het weer een 
leerrijke, plezante namiddag zal worden. 
 
Wij bestellen in elk geval het zonnetje en maken het gezellig die 
dag!!Tot dan?  
 

 
 
 

 PRAKTISCH 
 
Afspraak:   
14.00u  Buurthuis  Leebrugstraat 65  Sinaai 
14.00u - 16.00u : wandeling 
16.00u - 18.00u : drank en pannenkoeken  
 
Schoeisel: goede wandelschoenen, bij regenweer misschien laarzen  
 
Vragen ?      
christelstrybos@hotmail.com  052/46 00 58 
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com  03/778 16 18 
 
We vragen wel gratis in te schrijven op www.natuurpunt-zuid-
waasland.be of klik hier 
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