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Uitnodiging

De biodiversiteit viert feest!

Zondag 8 maart 2020 in "Prés du Hem" in Armentières (FR) van 14 tot 17 uur.
De partners van het project “Iedereen Eco-burger!” (TEC!) nodigen u uit om het geheel van acties te ontdekken die
uitgevoerd zijn in het kader van het behoud van de grensoverschrijdende biodiversiteit en dit via allerhande ludieke
activiteiten voor groot en klein, tentoonstellingen, begeleide bezoeken door gepassionneerde natuurkenners en
dit allemaal op zondag 8 maart 2020 in “Prés du Hem” in Armentières. Armentières bevindt zich op slechts
25 km van Ieper.
PROGRAMMA
- Informatiestand over het project TEC!/Interreg V
- Workshop nestkasten maken voor de ringmus
- Aanmaak van graanbommen voor de lancering van de "Green
Guerilla"
- Workshop natuurtekenen
- Workshop kleuren bestemd voor de allerkleinsten als ontdekking
van de fauna en flora van TEC!
- Knutselen rond het thema van "boomgaard"
- Het samen bouwen van een groot inectenhotel
- Het maken en proeven van appelsap: "de cuvée van de Eikelmuis"
- Demonstratie haagvlechten
- Initiatie vogelobservatie, uitwisselen van praktische tips
- Spelletjes met als thema "biodiversiteit": quiz voedselketens, het
leven van de Geelgors, bipster natuur, …
- Interactieve stand rond de biodiversiteit op de boerderij
- Informatiestand over de gemeentelijke Biodiversiteitsatlas
- Make-up, realisatie van badges en dierenmaskers: Eikelmuis,
Steenuil, Geelgors, Kamsalamander, …
- Wandeling en herinneringsfoto met het Giraffencollectief
- Tentoonstellingen over de Steenuil, de uil met de gouden ogen;
over de Eikelmuis, de koning van de boomgaard en over onze
vrienden de hagen.
Rond 16 uur: milieuvriendelijk vieruurtje en tal van verrassingen.
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DATUM
Afspraak op 8 maart 2020 van 14 tot 17 uur.
GRATIS PARKING
Autoroute A25 sortie 9 Nieppe pour (FR)
Parkings gratuits:
> Hoofdingang: 92, rue des Fusillés - 59280 Armentières
> Ingang B: 29, avenue Pierre Brossolette - 59280 Armentières
CONTACT
Romain MORVAN / MEL
+33 6 82 732 238 - rmorvan@lillemetropole.fr
Séverine LANDA / Provincie Henegouwen (HD)
+32 65 342 587 - severine.landa@hainaut.be
Ronny VANHOOREN / Provincie West-Vlaanderen (PWVL)
+32 51 519 346 - ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be

http://tous-eco-citoyens.over-blog.com
http://facebook.com/interregVTousEcoCitoyens
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