
 

 

Samen met  j e  kind spelend de  
natuur ontdekken.  

‘t Weetpunt 
‘n Mooi houten gebouw in ‘t fraaie Arboretum Munnike 

Park, uitgegroeid tot druk bezocht 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 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 informatie? www.natuur-zw.nl 

 

’t Weetpunt, Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht  

078-6104517  

Programma 2021  
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. LET OP: in 2021 woensdagmiddag 

alleen in de schoolvakanties 

 

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 plan-

ten in hun omgeving. 

 

Kennis is hierbij minder belangrijk; voorop staat de 

beleving 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  

Programma 

Info: mail 
scharrelkidszwijndrecht@gmail.com 

‘t Weetpunt, Arboretum Munnike Park 

Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht 



 

 

Zaterdag programma 2021 
Van 13.00—15.00 uur 

Voor alle leeftijden 

13 februari Hutten bouwen 

13 maart 
Lente tocht  

bingo 

17april Vogels 

 15 mei  Zaterdag survival 

12juni Slootjes dagen 

18september Spinnen en insecten 

16 oktober Herfst  

 6 november Natuurwerkdag 

11 december Uilen ballen pluizen 

Woensdagmiddag programma Scharrelkids 

2021 
Is er alleen in de schoolvakanties  

zie website voor meer info 

Www.natuur-zw.nl 

Alles wordt - natuurlijk ! - geregeld vol-

gens de dan geldende coronamaatre-

gelen. 

Dit kan bijv. betekenen dat je vooraf 

moet aanmelden of dat er minder ou-

ders bij mogen blijven. 

We houden jullie hiervan op de hoogte. 

 

Let op: nieuw mailadres: 

scharrelkidszwijndrecht@gmail.com 


