in de Week van het Landschap
Een jaarlijks terugkerende week vol (gratis) activiteiten in de natuur voor jong en oud!

Data: 18 t/m 25 oktober
Dit jaar zijn de Kempische
Landgoederen aan de beurt,
met de nieuwe Natuurpoort
Roovertsche Leij en bijhorend
klim- en avonturenbos als
middelpunt van alle
activiteiten. Met wandel- en
fietsroutes, theatertocht,
natuurbioscoop, landschapsmarkt, het Roovertsche Leij
Streekfestijn en een
uitgebreid kinderprogramma, met als kers op de taart
de feestelijke opening van
het educatieve avonturenpad
‘Survival of the Fittest’.

Adres: Natuurpoort Roovertsche Leij, Gorps Baantje 1 in Goirle
Informatie: www.weekvanhetlandschap.nl
Dagelijks programma
Tijd: 11.00 tot 17.00 uur
- Natuurpoort met natuurbioscoop
- Wandel- en fietsroutes te verkrijgen
- Brabants Landschap infostand
- Klim- en avonturenbos (tegen betaling)
- Educatief avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ (gratis)

fotografie Huub Smeding, Henk Pijnenburg, David Pattyn, Brabants Landschap
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Extra activiteiten
In de weekenden en op woensdagmiddag zijn er extra veel activiteiten
voor jong en oud én is er een speciaal kinderprogramma. Zie hiervoor
de binnenzijde van deze flyer en houd vooral weekvanhetlandschap.nl
in de gaten voor aanvullingen en wijzigingen.

Brabants Landschap

Week van het Landschap
18 t/m 25 oktober 2015
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Brabants Landschap

Uw jaarkaart is geld waard
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Exclusief voordeel voor beschermers van Brabants Landschap, óók na de Week van het Landschap
Natuurpoort Roovertsche Leij
✔ 2e kopje gratis bij koffie met appeltaart
✔ Exclusief overnachtingsarrangement inclusief diner,
ontbijt en lunch. Prijs: €85,- pp. Geldig tot eind 2015.
Zie voor de details www.weekvanhetlandschap.nl

Klim & Avonturenbos
✔ Op vertoon van uw jaarkaart eenmalig
per bezoek 4 toegangsbewijzen halen,
3 betalen. Het goedkoopste entreebewijs is gratis.

Natuurpoort
Roovertsche Leij
˘
˘
˘

Opening Natuurpoort
Landschapsmarkt
Roovertsche Leij Streekfestijn

www.weekvanhetlandschap.nl

˘
˘
˘

Natuurbioscoop
Theatertocht op de hei
Klim- en avonturenbos

en veel meer kinderactiviteiten

Programma

18 t/m 25 oktober

Week van het Landschap 2015

Natuurpoort
Roovertsche Leij
Adres: Gorps Baantje 1 in Goirle

»

Zondag 18 oktober
Avonturenpad ‘Survival
of the fittest’

Het avonturenpad boordevol actieve
opdrachten is vanaf de opening voor
iedereen gratis toegankelijk. Met de
‘Survivalgids voor jonge boswachters’ kun
je de route uitbreiden met extra opdrachten en activiteiten.
Tijdens de Week van het Landschap is deze
gids gratis verkrijgbaar, daarna te koop bij
de Roovertsche Leij.
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Woensdag 21 oktober
Kids Eco-challenge
13.00 - 17.00 uur
Rocks ’n Rivers haalt alles uit de kast tijdens
deze actieve kindermiddag. We gaan hutten
bouwen, energie opwekken, puzzelopdrachten uitvoeren, paalwerpen, houtklos
rollen en nog veel meer! Voor de actieve
survival liefhebbers!

9.00 - 14.00 uur
Exclusieve beschermersdag
en opening Natuurpoort *
*Exclusief voor beschermers Brabants Landschap en
genodigden, aanmelden via www.weekvanhetlandschap.nl

14.00 - 17.00 uur
Landschapsmarkt ‘Samenwerken aan
een mooier landschap ’
Brabants Landschap zet zich in om de natuur
‘dichtbij huis’ beleefbaar te maken en te behouden voor u en uw (klein)kinderen. Dat doen we
niet alléén, we werken samen met diverse
partijen: gemeentes, waterschappen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen en bedrijven. Op de
landschapsmarkt komt u meer te weten over deze
samenwerkende partijen en de projecten die zij
met Brabants Landschap uitvoeren. Ook zijn er
diverse demonstraties.
14.00 - 17.00 uur
Kinderprogramma ‘Op handen en voeten’
Timmeren, puzzelen, speuren, schilderen,
bakken, bouwen, spelen. En nog veel meer!
15.00 - 16.00 uur
Op spreekuur bij de boswachter

Bekijk het totale programma op www.weekvanhetlandschap.nl

Roovertsche Leij Streekfestijn
Deze zondag sluiten we de Week van het
Landschap af met een groot festijn,
georganiseerd voor en door de streek.
Samen met lokale partners hebben we de
handen ineen geslagen om een feestelijke
streekmarkt te organiseren met streekproducten, recreatie, toerisme, natuur en
cultuur.

Opening Week van het Landschap

14.00 -14.30 uur
Opening Klim & Avonturenbos en
avonturenpad ‘Survival of the Fittest’

Zondag 25 oktober

Zaterdag 24 oktober
Excursies
14.00 - 16.30 uur
Foodwalk
Aanmelden: www.weekvanhetlandschap.nl
15.00 - 16.30 uur
Op stap met de boswachter
18.30 - 22.00 uur
Theatertocht op de Regte Heide
‘Stappen in het verleden’
We nemen u mee naar de Regte Heide en
herbeleven de vele sagen en legendes die
deze streek kent. Optioneel: 100% Rund
burger van de Walhoeve €9,75 (€8,50 voor
beschermers)

9.00 – 11.00 uur
Streekontbijt ‘Proef het landschap’
Prijs: €15,- per persoon (€10,- voor beschermers Brabants Landschap). Kaartverkoop via de
lokale VVV’s en Natuurpoort De Roovertsche Leij.
11.00 - 17.00 uur
Streekmarkt
11.00 - 17.00 uur
Kinderprogramma
‘Op handen en voeten’
Timmeren, puzzelen, speuren, schilderen,
bakken, bouwen, spelen. En nog veel meer!
13.00 - 16.00 uur
Diverse demonstraties
16.00 - 17.00 uur
Streekloterij*
* Word beschermer van Brabants Landschap en
maak kans op een mooie prijs.

