
    

 * Zonder lidmaatschap kan per keer worden aangesloten tegen een vergoeding van €3,- te voldoen op de dag van de activiteit. Indien mogelijk tijdig aanmelden bij de leiding.  
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 Rugzak 

 Waterfles / bidon  
   

 Goede schoenen (Wandel/Bergschoenen of laarzen) 

 Poncho / Regenkleding  

 Je moet een hartslag hebben   

 Vies kunnen en mogen worden  

 Goed gehumeurd zijn en lol kunnen maken 

 Vriendelijk en behulpzaam zijn tegenover de andere kinderen (samen uit – samen 
thuis) 

 Lekker van de activiteiten genieten ('t gaat altijd door, ook bij mooi weer 😊) 

 Gewoon zeggen als je iets niet snapt, dan leggen we het gewoon nog een keer uit 

 Thuis vertellen hoe vet 't is geweest 
 

Greenkids Locatie 
Berghut in de Natuurtuin 
Schoolhuisweg 38 Eerde 
Locatieleider Fia Fiers 
fiafiers@home.nl  
06 – 22 60 97 07 

Greenkids Leiding & Organisatie 
Huib Coppelmans :  06 - 10 39 73 80 
Gwen van der Velden: 06 – 45 63 09 19 
Ton van der Linden:  06 – 13 44 91 19 

Greenkids Eerde       
Er komt een doorstart van Greenkids (Onderdeel van Stichting Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen) vanuit de Berghut in de Natuurtuin. 
Iedereen vanaf groep 3 mag meedoen en is van harte welkom vanaf januari 2018.  
        
Doel       
Gedurende alle seizoenen spelenderwijs delen van kennis & liefde voor de natuur, in de natuur, samen met andere kinderen.  
   

 Buiten spelen (kinderen zitten al genoeg binnen & achter schermen)    

 Ontdekken van flora en fauna (ruiken, voelen, proeven en beleven)  

 Op onderzoek uit (hoe houdt de natuur zich in stand, hoe overleven dieren en planten) 

 Bezig zijn (hutten bouwen, natuurproducten bereiden, knutselen, natuur een handje helpen) 

 Excursies in en rondom Eerde       
       
Wanneer       
(Bijna) elke 2de zondag van de maand (zie kalender op de achterkant). Zeker 8x per jaar!! Misschien meer      
 
Reglement & voorwaarden om mee te kunnen doen:      
                                                                              
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
Zorg mimimaal voor:       

      
      
 
 
Leuk of handig om mee te nemen én zelf te dragen:      

 
 

  
   
Verrassing       
Onze Mascotte (welke nu nog geheim is) die een hoofdrol krijgt met een speciaal tintje voor de Greenkids leden! 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij (de leiding):  
Huib Coppelmans 06 - 10 39 73 80, Gwen van der Velden 06 – 45 63 09 19 of Ton van der Linden 06 – 13 44 91 19    
   
Wanneer je ouder/verzorger je aanmeldt nog vóór het eind van dit jaar als Greenkid voor een jaar lidmaatschap* kost het maar €20,- én krijg jij 
een uniek welkomst cadeau welke elke Greenkids Activiteit super van pas gaat komen!!! Lever onderstaand strookje zo spoedig mogelijk in bij 
iemand van de leiding.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: ………………………………………………………. Leeftijd: ……   wil graag lid worden van Greenkids Eerde voor 2018. 
E-mail:……………………..............................................................                             Geboortedatum:…………………………...... 
Naam ouder/verzorger: ……………………………………………......... Bereikbaar op (mobiel) nummer:……………………………... 
  Mag worden benadert indien vrijwilligers wenselijk zijn bij de Greenkids Activiteiten op het volgende (mobiele) 
nummer: …………………………….……. 
 Ouder/verzorger geeft toestemming dat foto’s/video’s door Stichting Natuurwerkgroep Eerde gebruikt mogen worden voor enkel voor hun 
eigen:  website,  (digitale) nieuwsbrief,  sociale-media accounts. 
 
 
  



    

 * Zonder lidmaatschap kan per keer worden aangesloten tegen een vergoeding van €3,- te voldoen op de dag van de activiteit. Indien mogelijk tijdig aanmelden bij de leiding.  
 

 
 

Greenkids Activiteiten 2018 zijn op de zondagen van 09:30 – 11:30uur. 
De thema’s worden voor de leden via de officiële Greenkids App groep tijdig medegedeeld!! 
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