
 

 

Samen met  j e  kind spelend de  

natuur ontdekken.  

t Weetpunt
 

Een mooi houten gebouw in het fraaie, 

 Arboretum Munnike Park., uitgegroeid tot een druk be-

zocht natuur- en educatief centrum. 

 

In ’t Weetpunt wordt informatie verstrekt over vele fa-

cetten van de natuur. Nadrukkelijk wordt er aandacht 

besteed aan natuur- en milieueducatie. 

 

Regelmatig zijn er exposities en in een aantal vitrines 

krijgt de bezoeker een indruk van de activiteiten van de 

werkgroepen, die ‘in het veld’ actief zijn. 

 

Voor presentaties is een beamer aanwezig en er wor-

den steeds natuurfilms vertoond over vele gebieden in 

onze wereld. 

 

Als u belangstelling heeft voor één van de werkgroepen 

van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse 

Waard dan bent u van harte welkom  

meer contact informatie op de site: www.natuur-zw.nl 

 

’t Weetpunt, 

Develpad 169, 

3335 AR Zwijndrecht 

078-6104517 

Programma 2016  
 

Het gehele jaar door organiseert IVN natuuractiviteiten 

voor de jeugd. 

 

 

Een zaterdag- en/of een woensdagmiddag van de 

maand maken de kinderen met hun (groot) ouders op 

een ongedwongen manier kennis met de natuur in hun 

directe omgeving. 

 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen hierbij zelf din-

gen kunnen ontdekken. Vast onderdeel is een onder-

zoek, spel of opdracht. Per maand wordt een onder-

werp gekozen dat aansluit op het seizoen: vogels, vlin-

ders, waterdiertjes, planten, bomen….. 

 

Onze doelstelling is dat de kinderen de natuur leren 

waarderen en aandacht hebben voor dieren en planten 

in hun omgeving. 

Kennis is hierbij minder belangrijk; voorop staat de be-

leving bij het ontdekken en de verwondering over al dat 

moois in de natuur! 

De kinderen worden begeleid door natuurgidsen van 

Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid en   

vrijwilligers van de Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard. 

 

meer informatie: www.ivn.nl/dordrecht  

‘t Weetpunt in ‘t Arboretum Munnike Park 

Develpad 169, Zwijndrecht 

Programma 



 

 

Woensdagprogramma 2016 

Van 14.30.—16.00 uur 

Leeftijd 8 tot 12 jaar 

Jonger? - dan met begeleiding 

20 januari 
Help de vogels de  

winter door 

17 februari Uilenballen pluizen 

16 maart 
“Struinen” langs de 

Devel 

20 april Quiz in het park. 

18 mei Waterdiertjes  

15  juni Vlinders 

21 september 
Op onderzoek wat leeft 

er in de bodem  

19oktober 
Vruchten van de herfst 

zoeken 

16 november 
Paddenstoelen  en wat 

we nog meer vinden  

Zaterdagprogramma 2016 

Van 13.00—15.00 uur 

13 februari 
Hutten bouwen / 

 takken sjouwen 

12 maart 
Op stap met de  

boswachter 

  9 april Levend ganzenbord 

 21 mei Survivallen 

 11  juni Slootjes dag 

10 september  ossenjacht 

 8 oktober Duurzaamheid  

5 november Natuur-werkdag 

10 december 
 Help de vogels  

 de winter door 


