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CVN en Natuurpunt Educatie fuseren tot Natuurpunt CVN 
en worden de grootste gespecialiseerde vormingsinstelling in 
Vlaanderen.

Oprichting van NME-De Wielewaal als aparte 
vormingsinstelling; in 2001  opgevolgd door Natuurpunt 
Educatie, de educatieve poot van Natuurpunt.

Paul Stryckers volgt de natuurgidscursus; 
in 1978 komt hij in dienst bij CVN.

Werkgroep Natuurbeschermingsedukatie (later CVN) 
wordt opgericht onder impuls van Guido Van Steenbergen; 
vanaf 1967 beginnen natuurgidsen met het organiseren 
van geleide natuurwandelingen voor het grote publiek.

De Wielewaal opent het Kempisch Vogelmuseum 
te Turnhout; vandaag is het Natuurpunt Museum 
een educatief centrum gericht op natuur en erfgoed.

Binnen Belgische Vogelreservaten (de voorloper van 
Natuurreservaten) wordt een ‘opvoedkundige dienst’ 
opgericht;  in 1959 organiseert Edgar Kesteloot 
een natuurcursus in Volkshogeschool De Blankaart, 
bij het gelijknamige natuurreservaat.

De Wielewaal wordt opgericht; in een groeiend aantal 
lokale afdelingen worden lezingen met ‘lichtbeelden’, 
excursies, reizen en tentoonstellingen georganiseerd 
over vogels en natuur.



 

 

 

 

 

 

Graag nodigen we u op zaterdag 12 december uit voor de feestelijke startbijeenkomst 
van Natuurpunt CVN. We blikken terug op de  rijke historie van beide organisaties met 
verschillende salongasten waaronder Edgar Kesteloot, Joris Bracquené, Joke Flour 
en Chris Steenwegen onder leiding van Dirk Bogaert. 
Samen met bevoegd minister Sven Gatz kijken we vooruit naar de toekomst. Onze enige 
echte quizmaster Joeri Cortens poetst onze grijze cellen op. En Paul Stryckers zetten we 
die dag extra in het zonnetje  vanwege zijn inzet voor CVN en zijn afscheid als directeur.

Wanneer?
Op zaterdag 12 december 2015 ontvangen we u graag vanaf 14u00 met een kopje koffie 
of thee en is er ruime gelegenheid tot ontmoeting. De feestelijke startbijeenkomst begint 
om 15u00. Rond 17u15 heffen we het glas op de fusie.

Waar?
Daarkom vzw - Vlaams-Marokkaans Culturenhuis 
Wolvengracht 18 
1000 Brussel 
T 02 227 64 10 
Daarkom ligt op wandelafstand van het Centraal Station in Brussel

Meer informatie en inschrijven
Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig via:  
www.cvn.natuurpunt.be

Contactpersoon: 
Tineke Thijs 
T 014 47 29 55 
tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be

Vrijblijvende cadeau-suggestie: draag bij aan een bijzonder natuurgebied voor 
Paul Stryckers. Giften kunnen gestort worden op rekening BE56 2930 2120 7588, 
BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 
Project  7720 - Paul Stryckers. Vanaf €40,- ontvang je een 
fiscaal attest en recupereer je 45% via de belastingen.

Feestelijke Startbijeenkomst


