
Gratis activiteiten in de Biesbosch & Weizigtpark  10 en 15 augustus 2017 

Spring de zomer in!
Kom op donderdag 
10 augustus naar de 
Biesbosch en op dinsdag 
15 augustus naar het 
Weizigtpark voor allerlei 
superleuke, gratis, activiteiten.
Iedereen is welkom.
Jij komt toch ook?

SPRING EENS OP

GROEN

www.weizigt.nl/groen-doet-goed



PROGRAMMA

Groen doet goed Dordrecht wordt mogelijk gemaakt door: Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ, Doe ff Gezond, Nationaal Park de Biesbosch, Sportbedrijf Dordrecht, StayOkay Dordrecht, 
Stichting Hattrick, IVN Dordrecht, IVN Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland

Groen doet goed
Groen doet goed is een programma in Dordrecht voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Door middel van
educatieve en sportieve activiteiten in de natuur in en rondom Dordrecht, laten wij je zien dat de natuur heel
erg leuk is!

Jij springt toch ook de zomer in?
Kijk voor alle actuele informatie op: 
www.weizigt.nl/groen-doet-goed

Groendoetgoeddordrecht
GdgDordt

DATUM
Do. 10 aug. (Biesbosch)
Di. 15 aug. (Weizigtpark)

tijd
10.00 uur tot 16.00 uur (10/8)
10.00 uur tot 12.00 uur (15/8)

locatie
Biesboschcentrum,
Baanhoekweg 53, Dordrecht
Weizigtpark,
Krispijnseweg/Mauritsweg, Dordrecht

aanmelden
Wil je meedoen aan één of meerdere
activiteiten? Meld je dan snel aan via
patricia@hattricksport.nl.

10& 15
aug.
2017

Wat gaan we doen?
Het is zomer! Tijd om lekker naar buiten te gaan en de natuur
te ontdekken. Meld je dus snel aan voor een (of meerdere)
van de superleuke activiteiten in de Biesbosch of het 
Weizigtpark. Tot dan!

> Donderdag 10 augustus
10.00 uur Start van de activiteiten
10.00 uur – 12.00 uur

• Vogeltocht met fluisterboot De Sterling: max. 38 pers.
• Spannende Sportieve Speurtocht: max. 40 pers.

12.00 uur – 14.00 uur
• Lunchprogramma (meer info volgt!)

14.00 uur – 16.00 uur
• Vogeltocht met fluisterboot De Sterling: max. 38 pers.
• Ruige Biesbosch Survival: max. 30 pers., vanaf 10 jaar

16.00 uur Afsluiting

> Dinsdag 15 augustus
10.00 uur Start van de activiteiten
10.00 uur – 12.00 uur

• Sportieve Speurtocht
• Beleefpad
• Waterdiertjes vangen

12.00 uur Afsluiting

De kinderen wisselen om 11.00 uur van activiteit zodat 
iedereen aan alle activiteiten deel kan nemen. Er is plaats
voor 60 kinderen.

Informatie voor ouders & verzorgers
Op 10 en 15 augustus organiseren we allerlei activiteiten in
het groen voor jong én oud. Kom dus gezellig samen naar de
Biesbosch en/of Weizigtpark en doe vooral zelf ook mee. Meld
je vooraf wel even aan om zeker te zijn van een plekje. 


