
  GANZONDAG 14 JANUARI

INFOKEET, ZOETENBERM 6A, 9130 DOEL  | ZONDAG 14/01/2018 VAN 10U TOT 17U 

Haal  je  verrekijker  alvast  boven,  want  op  deze 8de editie van de Ganzondag 
heeft Natuurpunt Waasland heel wat in  petto! Tuur  het  opmerkelijke  natuur-
landschap af naar de duizenden ganzen en andere wintervogels en wie weet 
spot jij wel een speciale wintergast in de polder. 

De ‘ganse’ dag kan je meewandelen met gidsen in en om 
het grenspark in wording. Luister goed naar hun verhaal 
en kom jij als winnaar van het prijskamp uit de bus! Voor 
kinderen voorzien we animatie op maat en ook de inner-
lijke mens kan op versterking rekenen.

Wij brengen verrekijkers en telescopen mee zodat je onze 
gevederde vrienden in al hun glorie kan bewonderen. Een 
frisse neus, een warm hart en een gevleugelde start van 
het nieuwe jaar, wat wil je nog meer? Tot dan!

  BEZOEK HET GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE !

GELEIDE WANDELINGEN

KINDERZOEKTOCHT

SCHMINK ATELIER WILDE DIEREN

PRIJSKAMP MET PRIJZENPOT TWV €100 !

ETEN EN DRINKEN



  GELEIDE WANDELINGEN  

 Geleide natuurwandeling Doelpolder (1,5 tot 2 uur - 3,5 km) 
Start 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:30 – 13:00 – 13:30 - 14:00 – 14:30 – 15:00  

 Geleide cultuurhistorische wandeling projectgebied Hedwige-Prosperpolder 
(+/- 2,5 uur - 6,5 km).
Start 10:30 – 11:00  – 13:30 – 14:00

  DOORLOPEND:   

 Filmpjes over het Grenspark-project, ganzen en Rugstreeppad    
 Warme en koude dranken, Gageleer, soep, broodjes, ....
 Kinderzoektocht, schmink-atelier wilde dieren
 Prijskamp met prijzenpot van €100 voor deelnemers aan de geleide wandelingen

  PLAATS:  

Infokeet, Zoetenberm 6A, 9130 Doel 
(deelgemeente van Beveren). 
De infokeet is gelegen op het kruispunt van de Westlan-
geweg en de Zoetenberm. Een routebeschrijving vind 
je op onze website. Parkeren kan aan de infokeet zelf.

Voor de laatste info over het programma en de vertre-
kuren van de wandelingen:
Zie www.natuurpuntwaasland.be 
of johan.baetens@natuurpunt.be (0484 23 75 59)
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