
Activiteitenkalender 2018-2019 

Datum Omschrijving Soort activiteit Organisatie 

zo 23 september Stomende Startactiviteit Namiddag 
Iedereen welkom! KT-NB 

zo 7 oktober Betoverende bosverovering Namiddag 
KT KT-NB 

zo 7 oktober Helemaal herfst Hele dag  
NB KT-NB 

vr 19 oktober Dag van de Jeugdbeweging:  
T-shirt aandoen naar school! :) 

/ / 

zo 28 oktober Kapen aan de kust Hele dag 
KT en NB KT-NB 

vr 9 – zo 11 november Werkweekend i.s.m. JNM 
Rood Rubber  

Verlengd weekend 
NB 

KT-NB 
i.s.m. JNM 

Za 17 november Knusse Filmavond Avond KT KT-NB 

za 24 november Dappere Dag van de Natuur Hele dag 
KT en NB 

KT-NB  
i.s.m. NP De 

Torenvalk 

zo 9 december (To)maatjes onder elkaar Namiddag 
KT KT-NB 

vr 21 december Kerstfeestje Avond 
NB KT-NB 

za 12– zo 13 januari Rikolto-Vredeseilanden Hele dag - Voormiddag 
KT en NB 

KT-NB 
i.s.m.Rikolto- 

Vredeseilanden 

zo 10 februari Pannenpoeke Hele dag 
KT en NB KT-NB 

zo 24 februari Braakmanwinteren Hele dag 
NB 

KT-NB 
i.s.m. NP De 

Torenvalk 

za 2 maart Streekbierenavond Avond 
Iedereen welkom! KT-NB 

zo 10 maart ????????????? Hele dag 
KT-NB KT-NB 

zo 24 maart Collegiale Combi met JNM Namiddag 
KT 

KT-NB  
i.s.m. JNM 

Za 6 – ma 8 april Vogelvrij Voorjaarsweekend Volledig weekend 
NB KT-NB 

Za 20 april Kledingruil Namiddag 
iedereen welkom! KT-NB 

za 27 – zo 28 april Snuisteren en duisteren avond + sleep-in 
KT KT-NB 

zo 5 mei Fiere Fietsactiviteit Namiddag 
KT en NB KT-NB 

vr 24 mei Kampinfoavond Avond 
Iedereen welkom! KT-NB 

do 11 – zo 21 juli Zorgeloos zomerkamp 
(NB 11-21 juli, KT 14-21 juli) 

Volledige week 
KT en NB KT-NB 



vr 6 september Kampavond met etentje Avond 
Iedereen welkom! KT-NB 

zo 22 september Startactiviteit werkjaar 2019-2020 Namiddag 
Iedereen welkom! KT-NB 

 

 
Hoi Kleine Torenvalkers en Natuurbelevers! Zijn jullie er klaar voor?  
 
Met de startactiviteit op zondag 23 september gaan we van start met een schitterend nieuw werkjaar. Op het                  
programma staat opnieuw een ganse waaier aan verschillende activiteiten. Ook dit jaar verkennen we de               
natuur dichtbij en veraf, met de fiets of te voet, voor een ganse dag of halve dag. Er is één iets wat we nu                        
alvast kunnen zeggen: met jullie erbij wordt het zeker en vast een topjaar!  
 
Voor we er écht aan kunnen beginnen zijn er nog een aantal belangrijke zaken die we hieronder voor jullie op                    
lijsten. Gelieve dus deze brief aandachtig te lezen!  
 
Net als vorige jaren, werken we dit jaar opnieuw met werkingskosten bij het begin van het werkjaar. Naast het                   
lidmaatschap van Natuurpunt De Torenvalk vragen we dus een bijdrage voor de kosten van de activiteiten.  
De kosten voor het ganse werkjaar bedragen nu 30 euro voor een eerste en tweede kind en 25 euro voor een                     
derde gezinslid. In deze kosten zijn alle activiteiten die georganiseerd worden door De Kleine Torenvalk en                
Natuurbelevers inbegrepen, behalve het voorjaarsweekend en het zomerkamp. Opgepast! Op de voorkant            
staan ook nog enkele andere activiteiten die niet door de KT-NB georganiseerd worden en waarvoor dus een                 
kleine vergoeding kan gevraagd worden! Kijk dus goed in de laatste kolom om te zien wie de activiteit                  
organiseert.  
 
Enkele weken voor de volgende activiteit ontvangen jullie een digitale nieuwsbrief met daarin alle info over de                 
volgende activiteit. In deze mail zal telkens een link staan om in te schrijven via de website. We maken ook                    
gebruik van een carpoolsysteem. Dit gebeurt met een eenvoudig formuliertje. Achteraf krijg je steeds een               
bevestigingsmailtje.  
 
We hebben ook dit jaar een aantal activiteiten specifiek voor Kleine Torenvalkers OF Natuurbelevers. Kijk               
goed in de kolom ‘soort activiteit’ om te zien voor wie de activiteit georganiseerd is. 
 
Omdat activiteiten veel voorbereiding vragen en afgestemd worden op het aantal inschrijvingen, is het nodig               
dat er voor elke activiteit opnieuw én op tijd ingeschreven wordt. Daarom hopen we op jullie begrip bij de regel:                    
wie te laat inschrijft, kan helaas niet meer mee op activiteit.  
Als je om de een of andere reden plots niet mee kan op activiteit, laat het ons dan zeker weten door een                      
mailtje of een berichtje te sturen naar de hoofdleiding (contactgegevens onderaan). 
 
Bij slecht weer voorzien we altijd een alternatief! Normaal gezien spreken we in dit geval af aan ons lokaal in                    
de Peperstraat in Tielt. Hou ook onze website in de gaten voor meer informatie over mogelijke alternatieven.                 
We proberen om jullie ook via sms op de hoogte te houden!   
 
Op sommige activiteiten zijn ook de ouders welkom (zie soort activiteit). Kom gerust langs en maak kennis met                  
Natuurpunt De Torenvalk, dat ook vaak aparte activiteiten aanbiedt voor natuurliefhebbers. Op de Dag van de                
Natuur bijvoorbeeld kan je aansluiten op verschillende locaties. Nog meer activiteiten van Natuurpunt De              
Torenvalk vind je in het driemaandelijkse tijdschrift of op www.detorenvalk.be. 
 
Dit jaar zijn Nel D’haenekint en Mattias Desmet hoofdleiding. Heb je vragen of een opmerking? Aarzel dan niet                  
om ons te contacteren! 
 
 
Nel D’haenekint 
 
nel.dhaenekint@detorenvalk.be  
0499 63 55 11 

Mattias Desmet 
 
mattias.desmet@detorenvalk.be 
0475 71 65 21 
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