UITNODIGING WANDELING op 21.10.2021 – MAASMECHELEN CONNECTERA

Klimaatverandering, natuur zijn brandend actueel!
We hebben dan ook gekozen voor dit bezoek aan ECOTRON in Maasmechelen
Wat is dat?
De Ecotron is een uniek, hoogtechnologisch onderzoekscentrum waarin de
Universiteit Hasselt samen met andere internationale partners de effecten bestudeert
van klimaatverandering op onze natuur. Ze verrichten er wetenschappelijk onderzoek
naar klimaatwijzigingen en de invloed ervan op de biodiversiteit.
Een Ranger neemt je mee op pad en laat je kennismaken met de geheimen van
deze onderzoeksinstallatie. Hij vertelt je waarom deze in het Nationaal Park staat en
waarom hij zo uniek is, welk onderzoek er uitgevoerd wordt en waarom dit zo
belangrijk is. Kortom, een bezoek meer dan waard
:
Het Ecotron Mysterie- achter de schermen van Ecotron
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Deze activiteit start om 14 uur en we vragen jullie om 13h45 ten laatste samen te
komen aan de voorzijde van het TERILLS HOTEL. Aan de overkant van de straat is
er een ruime parking (Euroscoop, Village Maasmechelen)

Maasmechelen Village)

Zetellaan, 68 te 3630 Maasmechelen (op 100m van

De wandeling met de Ranger – die jullie intussen al hebben leren kennen
tijdens onze toffe wandeling in Leut - duurt zo’n 1 ¼ à 2 uur (2 lussen),
uiteraard aan een aangepast tempo.
Hij vertelt u alles wat u moet weten over dit uitzonderlijk project.
Rolstoelgebruikers, mensen met zuurstof zijn welkom!
Er is gelegenheid tot uitvoerig nakaarten in de kantine van de Ecotron.
(We leven nog steeds in moeilijke tijden, dus breng toch uw mondmasker mee
– als reserve - en we zullen alles zo corona-veilig mogelijk laten verlopen)
Doel van deze samenkomst : bewegen, praten, luisteren, ervaringen delen en
gezellig samenzijn achteraf!
Dank om u tijdig in te schrijven op info@copdvzw.be.
De inschrijvingen worden afgesloten op 14.10.2021.
Contactpersoon = Vic Nevelsteen, voorzitter – tel. 0479/998386
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