Uitnodiging

Bijeenkomst voor partners en regioconsulenten
Vrijdag 19 mei 2017
Tijd: 10.30-18.00 uur, daarna voor die wil gezamenlijke maaltijd.
Waar: Waterloopbos, Marknesse /Netl in Kraggenbrug, beiden te vinden
in de Noord-Oost Polder.
Door: Bestuur Springzaad
Opgave/ info@springzaad.nl vòòr 12 mei
Programma
’s Ochtends beginnen we in het bezoekers
centrum van Natuurmonumenten (Water
loopbos) met kennismaking en uitwisseling
tussen partners en regioconsulenten: wat
kunnen we voor elkaar betekenen, hoe vin
den we elkaar?
13.00-15.00 uur Excursie met boswachter
door het Waterloopbos
In het Waterloopbos werden vroeger, in
nagebouwde havens, stroming en golfbewe
gingen gemeten door het Waterloopkundig
laboratorium. Daarna lag het er jaren lang
verlaten en romantisch verwaarloosd erbij.
Er wordt op dit moment volop gespeeld in
dit culturele erfgoed. Natuurmonumenten
wil op een plek in het bos in de toekomst een

natuurspeelplek maken. Daar gaan we kijken.
Wat zou kunnen en wat zou je willen op zo’n
plek.
https://www.natuurmonumenten.nl/natu
urgebied/waterloopbos
15.00-16.00 Van het Waterloopbos naar het
terrein van Netl, met onderweg een kort
bezoek aan een kleine speelplek in het bos
voor de kinderen uit Kraggenburg. Hoe kun je
ervoor zorgen dat er meer gebruik van wordt
gemaakt?
16.00-18.00 Bezoek aan Netl, naar eigen
zeggen een natuurspeeltuin voor lichaam en
geest. Dat moeten we natuurlijk met eigen
ogen zien! Wat is de visie van de eigenaar?
https://www.netl.nl

Vervoer: Het Waterloopbos is per bus bereik
baar (bus 71 vanuit Zwolle), tussendoor car
poolen (liefst ook op heen- en terugweg).
Kosten
€ 45,- incl. lunch
€ 65,- voor degenen die ’s avonds mee willen
genieten van een mediterraan buffet. Dit kan
als we met minimaal 15 personen zijn.
Opgave: vòòr 12 mei bij het secretariaat:
info@springzaad.nl
Vermeld daarbij of je ’s avonds mee-eet en of
je per auto of ov komt. Geef daarbij aan of
je eventueel mensen bij een voor jou gunstig
gelegen station kunt oppikken.

