
VAN AFVAL TOT ZOMERSPROETEN!
De dromen van elk kind komen uit! Toekomstige imkers, boeren en

boerinnen of valkeniers zijn in onze kinderopvang geboren! Hoe leuk is
het wel niet om eens zorgeloos buiten te spelen? Hoe tof is het om

gewoon met enkele takken een heus kamp te bouwen? Bij ons in het
Narrenschip konden de kinderen deze zomer terecht om al hun

fantasieën de vrije loop te laten. Ze kregen de kans om een hele dag
buiten te ravotten, te knutselen met alles wat Moeder Natuur te bieden
heeft! Elk kind (maar ook ieder van ons) bloeide open als een prachtige

bloem in de wijde wereld!

Zomereditie
2018

'Het prachtige
Brakel werd in de
kijker gezet tijdens
de zomervakantie!'

In vIn vogelvluchtogelvlucht
Niemand weet hoeveel

mooie plekjes Brakel
eigenlijk heeft! Met dit

krantje ziet u hoe wij,
samen met de kinderen,

allerlei leuke dingen
ontdekten. Hoe leuk is het
om eens iets te knutselen

met takken, bladeren en
allerhande zaken uit onze

mooie natuur.Kijk snel
binnenin om onze

zomervakantie nogmaals te
beleven!

Zomereditie 2018
Deze foto's en teksten zijn

gemaakt in de periode van
1 juli 2018 tot 31 augustus

2018.

"

Natuurlijk Narrenschip

Verantwoordelijke uitgever: Het Narrenschip, Jagersstraat 64, 9660 Brakel
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DDe wereld ise wereld is
mooier metmooier met

jou!jou!
Loesje

Voorwoord

“

In mei 2018 mochten wij uit handen van de
vereniging voor steden en gemeenten een

gouden schoen ontvangen voor ons project
“Het Narrenschip ontdekt het zuiden” in
samenwerking met BRAVO – de Brakelse
Raad Voor Ontwikkelingssamenwerking.

Wij werden gelauwerd omdat wij in de
zomervakantie 2017 met onze kids elke week

rond een andere, in Brakel actieve, NGO
hadden gewerkt. Dit resulteerde in een mooi

zomermagazine.
Het inspireerde ons om jaarlijks een andere
Brakelse raad in de kijker te zetten. Voor de

zomerperiode 2018 kozen we er dan ook voor
om te werken rond natuur en milieu.

Omdat het ook in de opvang 5 voor 12 is en
we als doel hebben de kinderen hiervan

bewust te maken stortten we ons op, onder
en in de natuur.

Bovendien hadden we ook vooral voor ogen
om de kids door middel van sport en

natuurspel aanhoudend tot beweging aan te
zetten.

In dit boekje willen we natuurverenigingen
en/of personen die dagdagelijks vechten

voor het behoud van onze natuur in en rond
Brakel een bloemetje toewerpen.

De foto’s tonen ons op welke wijze wij
samen mochten werken.

Het was boeiend om weer eens tal van fijne
mensen te mogen ontmoeten. Stuk voor stuk
zijn het inspirerende natuurvrienden die zich

met grote bezieling inzetten voor een
mooiere wereld.

En…, daar kunnen onze kids alleen maar
beter van worden!!!

Annick Depraetere – coördinator kinderopvang
Gemeente Brakel

Met dank aan:

• Fermfruit
• Vzw Beekind
• De Natuurkeuken,
• De Helix
• De Kaaihoeve
• De Boskanter
• Valkenier
• Natuurpunt
• Containerpark Brakel
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VLINDER
BLOEMEN
STUIFMEEL
(BIJEN
IMKER
VALKENIER
NATUURKEUKEN
VILT
RUSTHUIS
BURREKEN
GAVERS
SHOW
ZOMERVAKANTIE
NATUUR
BESJES
KNUFFELEN
BOS
APPELSAP

• Welke boom gebruiken wij meestal als kerstboom?
..............................................................................................................................................

• Wat is Het Burreken?
..............................................................................................................................................

• Waarin houdt de imker zijn/haar bijen?
.............................................................................................................................................

• Geef een voorbeeld van een roofvogel?
..............................................................................................................................................

• Hoeveel vleugels heeft een vlinder?
..............................................................................................................................................

• Welk zoogdier kan vliegen?
..............................................................................................................................................

• Waarin maken de bijen hun honing?
..............................................................................................................................................

• Waarmee hebben wij deze zomer geknutseld?
..............................................................................................................................................

•Spar
•Een natuurreservaat
•Een bijenkast, bijenkor
•uil, valk, arend, ....
•4
•Een vleermuis
•honingraat
•natuurmateriaal zoals blaadjes, takken, ....

oplossing
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Het Narrenschip Brakel en het Pompulieke Horebeke
hebben zich weer van hun beste kant laten zien deze

zomer! Wij wonnen immers al een Gouden
Kinderschoen dankzij ons project vorige zomer! JOEPIE!

Tijdens de vakantie werden de kinderen
ondergedompeld in de nieuwe, wondere wereld van de

natuur! Voor het Initiatief Buitenschoolse
Kinderopvang is het zeer belangrijk om de kinderen
nieuwe dingen aan te leren op een leuke en speelse

wijze! Het doel bestond er dan ook uit om er een
prachtige en memorabele zomer van te maken!

De vakantie zat boordevol met leuke uitstapjes,
nieuwe leefwerelden en ook creatieve ideetjes

waarvan het eindproduct supertof was! Lees met ons
mee en ontdek de mooie herinneringen die uw

kinderen zullen blijven koesteren! Momenten om even
bij stil te staan en (in gedachten) terug te keren naar

ondere andere Ferm Fruit, Bee Kind of domein De
Helix. Over al deze verschillende organisaties vindt u

verder in dit krantje zeker en vast meer. Er werden
immers honderden foto's genomen om ook u mee te

nemen in ons wonderlijk avontuur!

De verantwoordelijke, de begeleidsters, de monitoren en onze
kinderen willen graag iedereen bedanken die deze vakantie heeft
meegewerkt. Onze zomer zou er zo bloeiend niet uitgezien hebben

zonder jullie!
Laat ons nu snel even rondneuzen in deze zomereditie 2018

NATUURlijk!
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De vzw Bee Kind wil
met de buurt,

scholen, ouderen,
mensen met een

beperking, mensen
met financiële of

psychische
problemen,

immigranten…enfin,
iedereen betrekken.

We willen ervoor
zorgen dat iedereen

zich welkom voelt bij
ons, ongeacht hun

achtergrond of
beperking. En voor
wie het wil, bieden

we leuke,
laagdrempelige
activiteiten en

workshops aan met
betrekking tot bijen,

natuurbehoud,
duurzaamheid en

upcycling.
Uiteraard is iedereen
welkom om te komen

helpen met het
onderhouden van de

weide en met het
verzorgen van onze

bijen en
boerderijdiertjes. Zelfs

de allerkleinsten!

Door iedereen de kans
te geven om

betrokken te zijn bij
het volledig gebeuren

van imkeren (van
aanplanten van o.a.
fruitbomen tot het

oogsten van honing)
willen we samen op
een ongedwongen

manier voor een
duurzame,

vriendelijke en warme
buurt zorgen.

Op onze website kan
je ons aanbod aan

workshops en
activiteiten

terugvinden.
Heb je een leuk idee

en wil je met ons
samenwerken, neem

dan zeker contact met
ons op!

Check ook onze
webshop!

https://beekind.be/

BEE KIND vzw
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De kracht van de
natuur zit 'm vooral
in haar schoonheid

Onze kinderen ontpopten
zich tot rasechte imkers!
Maar wat is een imker
eigenlijk? Een imker is
iemand die voor de bijen
zorgt en daardoor zoveel
mogelijk honing verkrijgt. Hij
zorgt er ook voor dat de bijen
zich voortplanten zodat er
meer en meer honing kan
worden aangemaakt. De bijen
zoeken dan ook bloemen
voor hun nectar. Om honing
te maken moeten de bijtjes
natuurlijk ergens naartoe
kunnen. Dat heet dan een
bijenkorf of bijenkast. Daarin
maken de bijen hun
honingraten vast, die
gemaakt zijn uit bijenwas.
Het is de bedoeling dat de
imker in de bijenkast kan
werken zonder de bijen pijn
te doen. De honingraten die
de bijen maken moeten er
gemakkelijk uit kunnen zodat
de imker deze kan
inspecteren. Wat ook
belangrijk is, is dat de kast of
korf duurzaam is. Deze
moeten namelijk weer en
wind doorstaan. Voor de
kinderen was het leuk om al
deze dingen te leren over
bijen houden, want dat is
namelijk niet zo simpel als
het lijkt! Daarom mochten ze
allemaal meehelpen om de
bijtjes een mooi leven te
geven bij Bee Kind!

WISWIST JE DT JE DAATT......

• de vliegsnelheid van de bij 30 km per uur is?
• 1 kg honing de levens arbeidstijd van 350 tot

400 bijen kost
• dat 1500 eieren even veel wegen als de

koningin?

We leren weer wat "bij" !

"
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Boskanter is een duurzame inleefboerderij in
de Vlaamse Ardennen.

Een lesje over wat je allemaal moet laten,
vind je hier niet, tenzij je er om vraagt. Je

gaat zelf aan de slag, met wat er die dag te
doen is, of met wat je wil proberen. Als het

goed gaat, heb je op het einde van de dag zo
iets van ‘ah, dat was leuk, ik wil nog’. Of ‘O,

zo kan het ook’ of ‘ik hoor daar ook bij’.
Zoiets is Boskanter.

Wat doen we dan precies?
Je kan hier heel lang wachten op brood, want

het desemdeeg rijst minstens twaalf uur.
Terwijl je wacht kan je hout klieven, want er

wordt op hout gekookt en verwarmd. De
composttoiletten maken de voedselkringloop

heel concreet. Als je alleen lokaal eet, dan
ontbreekt niet alleen chocolade op je menu,

maar ook appelsiensap. Maar dat mis je

allemaal niet als je de smeerseltjes en vooral
de ijsjes proeft die we met ons fruit, kruiden

en groenten maken. Of gewoon de pure
smaak van een aan de struik gerijpte tomaat
of een smaakvolle peer, nog knapperig van

de ochtenddauw.
Wij leren elke dag van de mensen die hier

logeren. Ze komen van de vier windstreken
en spreken verschillende talen. Afhankelijk

van wie er is schilderen we met zelfgemaakte
verf, maken we hoeden van stro of bootjes
van biezen of bouwen we een muur of een

kachel met klei uit de Brakelse grond.
Voor wie graag een beetje mee ‘Boskantert’
organiseren we elke eerste vrijdag van de

maand een pizzafeest en soms eens een
vorming. Op de website (www.boskanter.be)

kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

De boskanter

De kikker die even groot als een os wilde zijn
"Een os stond in de wei te dromen bij een beek

En zag hoe daar vlakbij een kikker hem bekeek.
Hij was zichtbaar jaloers, niet groter dan een ei,

Maar kwaakte kwaad:
"Kijk, kijk! 'k Word net zo groot als jij!"

De os sloeg met zijn staart en stond zich te verbazen.
De kikker rekte zich, begon zich op te blazen.

Hij blies en blies, hield zich even in
En vroeg: "Is dit geen goed begin?

Ben ik op weinig tijd niet reuze aangekomen?"
De os zei: "Boe!" En bleef maar voor zich uit staan dromen.

De kikker wond zich op, begon met nieuwe moed
Hij voelde alles spannen. "Is het nu nog niet goed?"

"Boe!" deed de os bedroefd. "Het lijkt er echt niet op.
Niet groter dan een pad, maar met een dikke kop!"
Nu werd de kikker woest, hij duwde, blies en balde
Zijn spieren plots zo hard dat hij aan larden knalde

De wereld barst van waan en nijd
Om wie de snelste auto rijdt

Het grootste huis. De verste reis.
Ach, is dat allemaal wel wijs?"
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Het Burreken is een
natuurreservaat. Dat is
een gebied waar planten
ongestoord kunnen groeien
en de dieren rustig
kunnen jagen en hun
jongen grootbrengen. Er
groeien bijzondere planten
en er leven reeën,
steenmarters,
salamanders, vossen,
eekhoorns, uilen… die je in
je tuin of in je omgeving
bijna niet meer aantreft.
Mensen moeten eten.
Daarom kweekt de boer
graan op zijn akker om
brood te bakken en hebben
jullie thuis misschien een
groentetuin met worteltjes
en prei of houden jullie
kippen die eitjes leggen.
Veel mensen hebben ook
een mooi grasveld waarop
je kan voetballen of
zonnen. Allemaal goed en
wel, maar daardoor is er
bij jullie thuis of op de
akkers geen plaats meer
voor wilde dieren en
planten.
Gelukkig zijn er dan nog
de natuurreservaten zoals
het Burreken. Het is er
prachtig! In de lente is er
een overvloed aan witte,

gele en paarse bloemen en
het ganse jaar door vind
je er tal van insecten,
kikkers, padden, vlinders,
kevers… Je kan er je
ouders op sleeptouw
nemen en op zoek gaan
naar heksenkruid,
reuzenpaardenstaart of
andere planten die tot de
verbeelding spreken. Maar
er is ook een speelbos
waar je met je vriendjes
van de opvang of de
jeugdbeweging heerlijk kan
ravotten, kleine dieren
kan observeren of een
kamp bouwen. En terwijl
jullie je hartje ophalen in
het speelbos, storen jullie
de wilde dieren en planten
elders in het reservaat
niet. Zo genieten jullie ten
volle van de natuur en
helpen jullie haar te
beschermen.
Af en toe moet er in zo’n
reservaat ook gewerkt
worden. De paden moeten
worden onderhouden en de
wilgen geknot. Dat doen
de mensen van
Natuurpunt. Het zijn
vrijwilligers die heel veel
van de natuur houden en
die graag helpen wanneer

ze een beetje vrije tijd
hebben. Dat doen ze opdat
de natuur zich nog beter
zou kunnen ontwikkelen.
Die vrijwilligers vormen
een leuke groep die er
alles aan doet om het
mooiste plekje van Brakel,
Maarkedal en Horebeke te
beschermen.
Wil jij samen met je
vrienden van de
jeugdbeweging of de
opvang eens komen
helpen? Dat kan. Er zijn
immers altijd kleine en
grote werkjes te doen. Je
kan er ook met je klas of
groep een wandeling of
zoektocht maken of een
buitenles organiseren,
zoals in de herfst tijdens
de Week van het Bos.
Vraag maar even op school
of dat kan.
Wat je ook wil doen, neem
contact op met de
conservator. Dat is de
persoon die de leiding
neemt als er werken
moeten gebeuren. Hij heet
Dirk Criel. Je kan hem
bellen op het nummer:
0475/45 05 34.
Deze zomer toonden we
jullie een film over de

natuur in de Veluwe, in
Nederland. De
bioscoopzaal was deze
keer de gezellige schuur
van boer Germain aan de
rand van het Burreken.
Heel knus tussen het stro
en dicht bij elkaar konden
we genieten van een
prachtige film over herten,
vossen en everzwijnen.
Allemaal dieren die daar in
de Veluwe vrij kunnen
rondlopen, net zoals bij
ons in het Burreken de
reeën, de vossen en de
salamanders.
De ploeg van het Burreken
wenst jullie een fijn
schooljaar en verwelkomt
jullie “natuur-lijk”heel
graag in het mooiste
stukje Vlaanderen !

Natuurpunt/het Burreken



11



12

Al die verschillende soorten fruit in de winkel
komen er niet zomaar. Die lekkere, sappige
appel heeft er al een heel avontuur opzitten
voor jij die opeet. Bij Ferm Fruit in Michelbeke
brengen we mensen terug dichter bij de
herkomst van al dat lekkers. Onze boomgaard
staat vol fruitbomen die nog in volle groei zijn,
en stijgt nog elk jaar.Alles start in de lente
met een prachtig gekleurde boomgaard vol
bloesems. Het is dan dat onze honingbijen hun
uiterste best doen om al die mooie bloemen
een bezoekje te brengen en er zo mee voor te
zorgen dat we doorheen het jaar lekker fruit
kunnen oogsten. Bij Ferm Fruit kan je zelf je
fruit van de bomen komen plukken; lekker
sappige kersen, krieken, pruimen, perziken,
kweeperen, peren en appels: van het begin van
de zomer tot in het najaar kunnen ze één voor
één geoogst worden.

FERM

FRUIT

Een groot deel van de appels wordt ook
verwerkt tot heerlijk appelsap. En ook de bijen

hebben nog een leuke verrassing: lekker,
smeuïge honing die we twee keer per jaar

kunnen oogsten. Over enkele jaren zijn ook de
okkernootbomen en hazelnootstruiken groot

genoeg om ons van noten (en notenolie) te
voorzien!

Ook kan je bij Ferm Fruit een
moestuinperceeltje huren om je groene vingers
te laten zegevieren. Niets leuker dan te koken

met je eigen gekweekte groentjes. Weet je niet
goed hoe te starten? Wij geven begeleiding op

maat!

Aan het watertanden na het lezen over al dat
lekkers? Honing is bij ons verkrijgbaar zolang

de voorraad strekt. Fruit plukken kan terug
vanaf volgend seizoen, houd onze

facebookpagina (www.facebook.com/fermfruit)
in de gaten voor het actuele nieuws of stuur

een mailtje naarinfo@fermfruit.be.
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Toen ik door de
zure appel
heenbeet...

bleek het gewoon
een appeltje voor de

dorst te zijn!

Van een zaadje
naar een krop

sla...
DAT noem ik pas

superfood!
"

"
Loesje

Loesje
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DE NADE NATUURKEUKEN – ATUURKEUKEN – ACADEMIE VCADEMIE VOOR VEGETOOR VEGETARISARISCHECHE
KKOOKKUNSOOKKUNSTT

Wat dacht je van een heksenspel in het mysterieuze Burrekenbos ? Een
kruidenwandeling voor kids of een kabouterzoektocht ? Al ooit gehoord van

sprookjeskoken ? Niet alleen volwassenen vinden hun gading in het uitgebreide
aanbod aan kook-, kruiden- en bakcursussen van De Natuurkeuken en Academie
voor Vegetarische Kookkunst. Ook kinderen smullen van onze activiteiten rond de
thema’s kruiden en koken met natuurvoeding. Via creatieve spelletjes worden ze
terug in contact gebracht met de natuur en de wondere wereld van kruiden. Als
locatie gebruiken we hiervoor de gastvrije natuur van het Burreken (Zegelsem/
Schorisse). Knuffelbomen, sappige bramen, natuurwezentjes, wilde pony’s, een

speelbos en een échte heksenplaats … Een overvloed aan inspiratie voor een
onvergetelijke uitstap met de klas, kinderdagverblijf, vriendenclub, … Tijdens het
sprookjeskoken prikkelen de verhalen en receptjes niet alleen de fantasie maar
ook de smaakpapillen. Via deze weg (her)ontdekken kinderen de smaken van

natuurvoeding en leren ze om te gaan met niet-industriële voeding. Want wat je
als kind eet, heb je immers voor het leven beet ! Voor volwassenen biedt de
Academie voor Vegetarische kookkunst een zeer gedegen jaaropleiding in de

natuurvoeding en vegetarisch koken. Een andere vaste waarde in het aanbod zijn
de mini-herboristencursussen die een kruidenschat aan informatie bevatten over

het gebruik van medicinale planten. Daarnaast kan je je ook verdiepen in
antroposofische voeding via ondermeer de lessenreeks over de vier temperamenten

of herontdek je de geheimen van fermentatie. Een gezond en goed verteerbaar
brood op de plank toveren, leer je tijdens de baklessen over het

honingdesembrood. Ontdek dit en nog veel meer op
www.academievoorvegetarischekookkunst.be. Heb je nood aan voedingsadvies dan
kan je een keuze maken uit diverse coachingstrajecten. Deze trajecten gaan van

een algemeen natuurvoedingsadvies tot het traject Voedende Bewustwording, een
uiterst persoonlijk advies op basis van je naamanalyse. Deze trajecten kunnen

steeds aangevuld worden met een privé- kookles wanneer daar nood aan is. Meer
informatie over deze trajecten vind je op www.denatuurkeuken.be/voedingsadvies.

En aangezien De Natuurkeuken je graag op weg zet naar een gezond leven, vind
je in onze webshop enkele interessante zaken die in een natuurvoedingskeuken

niet mogen ontbreken zoals pickle potten en graanmolens. Laat voeding alvast je
medicijn zijn (Hippocrates)!

Meer informatie:
www.denatuurkeuken.be

www.academievoorvegetarischekookkunst.be
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Hoe behap je
de wereld?
Gewoon bij de
lekkerste
stukjes
beginnen!

"

Loesje
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Als je in je
dromen wil
vliegen
tel dan vogels
voor het
slapengaan!

Loesje

"



17

Een valkenier

Een valkenier richt roofvogels af, omdat deze vroeger
gebruikt werden in de jacht. Daarom hebben valkeniers altijd
een dood diertje in hun handen om de vogels naar zich toe te
lokken. Nu worden roofvogels vooral gebruikt om over de hele
wereld te tonen hoe mooi ze wel zijn!

Roofvogels op bezoek!

Wesly en zijn vrouw zijn beiden valkeniers. 'Wij willen vooral
kinderen en mensen de nodige kennis geven over roofvogels
en uilen. Wij doen dit met plezier, maar gaan niet promoten
om zo'n vogel als huisdier te houden.' vertelde Wesly ons.
Zij hebben ook een eigen facebookpagina waar je mooie foto's
ziet verschijnen. Deze heet 'Walk and fly with birds'. Wanneer
er vragen zijn, staan zij open om deze op hun pagina te
beantwoorden. De kinderen vonden het allemaal zeer geslaagd
en hebben er alvast veel bij geleerd!

Oortjes open en
snaveltjes dicht ...
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De Helix - Geraardsbergen

De Helix, Vlaams Kennis- en
Vormingscentrum voor

Natuur en Milieu, stimuleert
en ondersteunt educatie en

vorming rond milieu, natuur
en duurzame ontwikkeling.

Het centrum ontwikkelt
innoverende educatieve

producten en methodieken
voor diverse doelgroepen.

De Helix

• kan je combineren met een bezoekje aan het Provinciaal
Domein De Gavers.

• Brengt je dichter bij de natuur en zet je op een creatieve
manier aan tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag.

• Gelegen in het stiltegebied Dender-Mark.
• Je kan er 2 permanente tentoonstellingen bezoeken: 'Milieu

en gezondheid' & 'Stilte en geluid'
• Er is voor elk wat wils: uitgestippelde fiets- en

wandeltochten met bijhorende brochures, een vrij
toegankelijke educatieve tuin, themawandelingen,
activiteiten voor gezinnen, scholen en andere groepen.

De naam 'De Helix' verwijst naar de structuur van het DNA, de drager van de erfelijke informatie bij
alle levende wezens. Het symbool van het centrum is daarom de blauwe spiraal of helix die je aan de
parking ziet.

De Helix is gevestigd in de gebouwen van een oude vierkantshoeve die een hele geschiedenis met
zich meedraagt:

• 1864: het landbouwbedrijf Hof ter Hoogvorst wordt gebouwd nadat een deel van het
Raspaillebos gerooid werd.

• 1962: het bedrijf wordt aangekocht door de Union Allumetière, de lucifersfabriek van
Geraardsbergen. Op de 30 hectare landbouwgrond van de hoeve past men experimentele
bosbouw toe. Men streeft naar de veredeling van de populier, die het hout leverde voor de
productie van lucifers.

• Begin jaren ‘90: de Vlaamse overheid koopt de hoeve aan.
• 1996: aan 1 zijde komt een nieuwbouw om De Helix onderdak te bieden. De andere

gebouwen en omliggende gronden worden gebruikt door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO). Het vroegere woonhuis wordt ook nu nog bewoond.

• 2006: De Helix breidt uit met extra leslokalen en bureauruimte.

HISTORIEK



19



TOT VOLGENDE
ZOMER!

ZELFDE PLAATS,
ANDER THEMA!


