Leuven, 24 03 2022
Beste duikvrienden,
Op Zondag 15 mei 2022 organiseert de Commissie Biologie de familie-uitstap naar
Het Zwin Natuurpark te Knokke-Heist!
Een must voor elke duiker die ook naast de zilte zeelucht, de uitzonderlijke fauna
en flora apprecieert aan onze eigen kust!

Beleef het ontluiken van de lente, tijdens een
natuurwandeling door de unieke Zwinvlakte, begeleid
door ervaren Zwingidsen.
Welkom in het Zwin Natuur Park, de 'internationale luchthaven voor
vogels'.

Houd je instapkaart klaar en zet je schrap voor een boeiende vlucht over de
Zwinvlakte, doorheen het huttenparcours in het park en in de permanente all
weather, interactieve tentoonstelling. Onze trekvogels nemen je mee op een
fascinerende trektocht. Het wordt een ontdekkingsreis vol verrassingen.
Ontdek en geniet van de prachtige Zwinnatuur en maak kennis met de bijzondere
vogel- en plantenrijkdom van het gebied.
Een greep uit de verschillende facetten van het natuurpark op Belgisch
grondgebied:

•

De Zwinvlakte: een bijzonder natuurgebied met een uitzonderlijke plantenen dierenrijkdom

•

Kijkcentrum: een observatiepost met een prachtig uitzicht op de unieke
Zwinvlakte
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•

Huttenparcours: belevingspunten waar je nergens zo dicht bij de natuur
komt

•

Tentoonstelling: een boeiende reis met jouw Zwin-trekvogel, een
interactieve all weather event in het bezoekerscentrum als echt aanrader,
zeker voor gezinnen met kinderen.

Het programma:
•

•

10u00 stipt verzamelen aan de hoofdingang ter hoogte van de
“Ooievaarspalen” voor de ingang van het park. De Commissie-leden en de
gidsen wachten jullie daar op.
Duur van de activiteit: ongeveer 2.30 uur.

Tips:
•
•
•
•

•

Rubberen laarzen of waterdichte schoenen worden sterk aangeraden om de
Zwinvlakte te betreden.
Ook bij wind of regen gaan de wandelingen door. Zorg voor aangepaste
kledij.
Heb je een verrekijker? Breng die zeker mee, dan zie je de fauna en flora nog
beter.
Zijn er veel gezinnen met kleine kinderen en/of kinderwagens, kan het
parcours voor deze groep worden aangepast op vraag ter plaatse.
Geniet ten volle van de getijdennatuur en de zalige zeelucht!

Duiksport ook voor jou!
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Deelnamebedrag:
•
•
•
•

Volwassenen: 12 €
Kinderen tussen 6 en 17 jaar: 6 €
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis
Parkingticket: 5 € ganse dag

Belangrijk: De Commissie Biologie komt tussen voor elk betalende deelnemer voor
een bedrag van 6 €! Dit zal worden teruggestort door de penningmeester.
Gelieve jullie bankrekeningnummer ter plaatse bij de hand te hebben (tip: staat op
de bankkaart)

Hoe inschrijven?

•
•

Inschrijven is verplicht om over de nodige Zwingidsen te beschikken (vóór 1
mei 2022)
Inschrijvingen (max. 60 pers) gebeurt via dit inschrijvingsformulier.
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Hoe betalen?
Uw inschrijving wordt enkel geldig door storting van het verschuldigde bedrag
vóór 1 mei 2022 op het rekeningnummer van de Commissie Biologie:
BE62 001-4459657-61
Grootstraat 94
3570 ALKEN
Te vermelden bij overschrijving in de omschrijving!!!
"Familieuitstap BC 2022 + 2V + 1A + 3K"
Legende:
- V: Aantal volwassene(n)
- A: Aantal 6j tot 18j
- K: Aantal jonger dan 6j

Waar?
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
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De inwendige mens!
•
•

Er is mogelijkheid tot ontbijt vooraf of lunch nà de wandeling.
Ook lekkere versnaperingen nadien zoals bv. pannenkoek of wafel kan
eveneens worden verkregen.

Bestaat jouw eigen groepje uit meer dan 8 personen, wordt er aangeraden dit beter
vooraf te reserveren. Alle info vind je via www.theshelterknokke.be

Een ideale gelegenheid om er eens rustig en gezellig met heel de
familie en/of jouw clubleden op uit te trekken!
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